


BUTLLETÍ OFICIAL

Gener / Febrer / Març 2019
Imprimeix: Gràfiques Menorca - Editorial Menorca, S.A.

Dipòsit Legal: ME-283/1992

Fotografia portada:
Trobada de Joves Santuari Mare de Déu del Toro, 16-17 març 2019

BISBAT DE MENORCA



2 sumari

SUMARI

ESCRITS DEL SR. BISBE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
HOMILIES

•	El baptisme del Senyor 
•	Obrir les portes. Homilia dia de sant Antoni
•	Llevar a Cristo en los brazos
•	Missa amb Mans Unides
•	Renovación de la profesión religiosa
•	Dimecres de Cendra
•	Homilia ordenació com a diaca de Jean Marie Nguele
•	Homilia en la celebració penitencial amb els sacerdots

MISSATGES
•	 Paraules al Consell diocesà de Caritas
•	 Paraules als catequistes reunits en recés
•	 Paraules en la Trobada diocesana de Confraries
•	 Paraules als joves en l’acte d’adoració eucarística

ESCRITS SETMANALS
•	Los sabios de Oriente
•	  La casa oberta del Pare
•	Abajarse para dejar entrar
•	L’Esperit empeny a obrir les portes
•	 ¿A quién abrir las puertas?
•	Enderrocar murs
•	 Saber escuchar
•	Obrir les portes dels nostres temples
•	 Salir a la calle
•	Un camí d’alliberament
•	La fuerza destructora del pecado
•	 Jo tampoc et condemno
•	Vivir en el horizonte de la Pascua

ESCRITS EN PREMSA
•	Aprendre a escoltar
•	Vivir en profundidad
•	Un futuro sin hambre
•	Vale la pena ser sacerdote



sumari 3

CARTES
•	Als germans majors de les Confraries de Setmana Santa, 

convocant la III Trobada Diocesana
•	Carta sobre el congrés de laics

SECRETARIA gEnERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
DECRETS I NOMENAMENTS

•	Nomenament directora de Caritas Arxiprestal de Maó
•	Autorització bateig el diumenge de Pasqua o el Diumenge 

de l’Octava de Pasqua a l’Església de St. Miquel
•	Decret pel qual es dispensa de l’obligació de participar 

en la celebració eucarístic  i d’abstenir-se del treball en la 
festa de Sant Josep

•	Crònica de la reunió del Consell de Presbiteri. 30-01-2019
•	Crònica del Consell Pastoral Diocesà del 16-03-2019
•	 Institució de acòlit
•	Ordenació de diaca

SAnT PARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
•	Documento sobre la fraternidad humana por la paz 

mundial y la convivencia común
•	Encuentro «La protección de los menores en la iglesia». 

discurso del Santo Padre Francisco al final de la 
concelebración eucarística

•	Missatge del Sant Pare per a la Quaresma de 2019
•	Missatge del Sant Pare Francesc per a la 53a Jornada 

Mundial de les Comunicacions Socials 2019
•	Missatge del Sant Pare Francesc per a la 56 Jornada 

Mundial de Pregària per les Vocacions





Sr. Bisbe 5

ESCRITS DEL SR. BISBE

HOMILIES

EL BAPTISME DEL SEnyoR
(Institució d’acòlit, Parròquia Sant Esteve 13-1-2019)

Amb la festa del baptisme del Senyor tancam tota la celebració del Nadal 
i obrim el temps de durant l’any (ordinari), en el qual anirem meditant en 
els misteris de la vida pública del Senyor. Hem celebrat el seu naixement i, 
diumenge passat, celebràvem la seva epifania, és a dir, la seva manifestació 
per a tots els homes. Avui celebrem una altra epifania del Senyor, perquè en 
el Jordà Jesús de Natzaret es mostra com el Messies de Déu.

Les lectures que hem escoltat cantaven aquest esdeveniment com una 
gran alegria. Déu consola el seu poble, “el parla amorosament” i revela la 
seva glòria. Per fi podem dir: “Aquí teniu el vostre Déu!”. La carta a Titus 
començava dient: “Sí, germans, s’ha revelat l’amor de Déu, que vol salvar 
tots els homes”.

El baptisme de Jesús
Aquesta gràcia es revela d’una manera especial el dia que Jesús, ja adult, 

s’acosta a rebre el baptisme de Joan. És un moment singular en el qual es 
mostra qui és de veritat Jesús i quina és la seva missió. Per comprendre 
millor, anem a fixar-nos en la narració que fa Sant Lluc.

L’evangeli ens situava al desert de Judea, a prop del riu Jordà, allà on Joan 
el baptista predicava un baptisme per a la conversió. Ho fa en un moment 
especial, perquè entre la gent hi havia una gran expectació en torn a l’arri-
bada del Messies. Molta gent havia abandonat la seva llar i havia marxat al 
desert perquè tenien desitjos de canviar les coses, perquè hi cercaven alguna 
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cosa nova. A tots ells predica Joan la conversió del cor, com a millor manera 
de preparar l’arribada del Messies.

En aquest lloc i enmig d’aquest ambient, Jesús baixa de Galilea fins a la 
zona del Jordà, escolta el missatge del baptista i decideix rebre ell mateix 
aquest baptisme de conversió. Sant Lluc subratlla que Jesús va rebre el bap-
tisme “un dia que tot el poble és feia batiar”. Jesús, servent humil de Déu, 
es posa a la fila amb els pecadors. Ell, que és el Messies, entra a l’aigua 
com un desconegut, per rebre aquest baptisme i unir-se al desig de canvi i 
renovació del seu poble. La seva actitud humil posa de manifest que és un 
Messies molt diferent del que esperava el poble.

Llavors passa una cosa extraordinària. Sant Lluc dóna un altre detall molt 
significatiu. Diu que tot passa “mentre pregava”. Jesús entra a l’aigua pre-
gant, amb el cor posat en el Pare i en els homes. I mentre resava, “s’obrí el 
cel”. Amb aquesta frase s’expressa el que va succeir llavors. Obrir-se al cel 
vol dir que alguna cosa nova està succeint. El cels, que havien estat tancats, 
ara s’obren. Déu trenca el seu silenci.

En segon lloc, “baixà cap a ell l’Esperit Sant en figura corporal com un 
colom”. L’Esperit, que batia les ales sobre les aigües en el Gènesi, descen-
deix ara a les aigües del Jordà. Aquest Esperit es posa sobre el Messies i li 
donarà força per realitzar la seva missió i proclamar la Bona Nova.

Després, “una veu Digué des del cel: Ets el meu fill”. Finalment el Pare 
parla. Ja no són els àngels, com a Betlem, sinó el mateix Pare el que pro-
clama que Jesús és el seu fill, el seu estimat, el seu elegit, l’ungit, l’enviat, 
el Messies esperat.

El nostre baptisme
Aquest baptisme de Jesús és un anticip del nostre. El baptista anunciava 

que vindria un que “vós batiarà amb l’Esperit Sant i amb foc”. El que havia 
de venir és Crist mateix i nosaltres hem rebut aquest baptisme amb l’Esperit 
i foc. La carta a Titus cantava la salvació que havia arribat per mitjà de Crist 
dient “que ens salva amb un bany regenerador i amb el poder renovador 
de l’Esperit Sant”.

El baptisme que rebem suposa el començament d’una vida nova. El bap-
tisme no és un ritu piadós sinó l’inici d’alguna cosa realment nova. De fet, 
l’Església existeix perquè tots els homes i dones entrin en aquesta dinàmica 
i siguin engendrats a una vida nova. El mandat del Senyor és clar: anau i 
batiau.

En el nostre baptisme també es va obrir el cel i vam sortir de les aigües 
convertits en criatures noves, perquè vam ser units a Crist, vam rebre l’Es-
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perit i vam ser adoptats com a fills de Déu. Per això, el que va succeir en 
el baptisme de Jesús, va passar també en el nostre baptisme. Vam ser ungits 
per l’Esperit, que ens empeny a anunciar l’Evangeli. I el Pare ens va dir a 
cadascú de nosaltres: “Ets el meu fill, el meu estimat”. Per Jesucrist, som 
fills de Déu.

És una cosa vertaderament gran haver estat batejat!. El baptisme és una 
realitat que hauria de marcar tota la nostra vida, perquè ser cristià no és altra 
cosa que ser fidel al baptisme: viure com a fills de Déu, seguir el camí de 
Jesús, i deixar que l’Esperit Sant ens ompli. Avui és un dia per recordar i 
agrair el nostre baptisme. Però, sobretot, és un dia per a comprometre’ns a 
viure-ho. Com diu el Papa Francesc, ser cristià és deixar que la gràcia del 
baptisme fructifiqui un camí de santedat (cf. GE 15).

L’Acolitat
El nostre germà Sebastià rebrà en aquest dia un ministeri particular dins 

de l’Església. Aquest ministeri s’ha d’entendre com un desenvolupament de 
la vocació que va rebre en el seu baptisme. Avui és cridat perquè serveixi de 
manera particular a la taula del Senyor, al servei de l’acolitat. És un minis-
teri molt vinculat a l’Eucaristia, que és el centre de la vida de la comunitat. 
Sebastià és cridat a servir Déu i, al mateix temps, a servir els homes, perquè 
no hi ha servei a Déu sense servei als germans, especialment als més pobres. 
Per això en aquesta celebració li diré: “viu de tal manera que puguis servir 
dignament la taula del Senyor i de l’Església” i al beneir-lo demanaré al 
Senyor que el faci “Créixer en la fe i en la caritat per a edificació de la 
Església “.

La recepció d’aquest ministeri serà per en Sebastià l’últim pas del seu 
camí cap el diaconat permanent. La vivència de la seva vocació baptismal 
l’ha conduït a descobrir una crida particular de Déu a viure al seu servei, 
com diaca. D’aquesta manera, consagrarà la seva vida al servei de Déu 
i dels homes, als qui proclamarà la bona notícia de Jesús i batejarà amb 
Esperit i amb foc, ajudant a engendrar nous fills de Déu.

En aquest dia del baptisme del Senyor agraïm al Senyor el do del baptis-
me i li demanem viure-ho amb profunditat. I donam gràcies a Déu per en 
Sebastià, per la seva voluntat de posar la seva vida al servei de Déu en el 
ministeri del diaconat. Que el Senyor li concedeixi servir amb fidelitat la 
taula de Déu i dels germans.
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oBRIR LES PoRTES. HoMILIA DIA DE SAnT AnTonI
(Catedral de Menorca, 17-1-2019)

La vida i l’exemple de Sant Antoni ha inspirat a l’Església de Menorca 
des de fa vuit segles. Amb el retorn del cristianisme a la nostra illa, es va 
estendre també la devoció a aquest sant monjo, al qual s’invoca i celebra 
a tots els racons de la Menorca. És polit i significatiu celebrar la festa de 
Menorca al dia propi d’aquest sant del segle IV, que va passar la major part 
de la seva vida al desert d’Egipte.

Créixer com Església de portes obertes
La memòria de Sant Antoni encoratja també a la nostra Església de 

Menorca perquè compleixi la seva missió, que és fer present Jesucrist i el 
seu Evangeli als homes i dones d’aquesta terra. L’amor a Crist va omplir la 
vida de Sant Antoni fins al punt que, segons explica Sant Atanasi, “exhorta-
va a tots a no preferir res a l’amor de Crist” (Vita Atanasii, c. 14).

Per dur a terme aquesta missió, els cristians de Menorca, després d’un any 
de reflexió i discerniment, ens hem fixat com a objectiu obrir les portes de la 
nostra Església. Per això ens hem proposat com a prioritat pastoral “créixer 
com Església de portes obertes”. Sabem bé que una Església que es tanca en 
si mateixa, s’asfixia i sentim la necessitat d’una major obertura a les nostres 
comunitats. Si les nostres parròquies i comunitats no miren cap al món, si 
només es miren a si mateixes, acabaran podrint-se i corrompent-se.

El Papa Francesc, que està encoratjant aquest moviment d’obertura en 
tota la nostra Església, insisteix que l’Església no pot ser una duana, que no 
es necessari aixecar murs, sinó que cada comunitat cristiana ha de ser hos-
pital de campanya, oasi de misericòrdia, casa que acull a totes les persones, 
santuari on els assedegats van a beure per seguir caminant.

Ara bé, créixer com Església de portes obertes ens exigeix   realitzar un 
doble moviment. Hem d’obrir les portes perquè altres puguin entrar, però 
també hem d’obrir les portes perquè nosaltres sortim.

obrir perquè tots entrin
El primer és obrir les portes perquè tots entrin. Comprovam amb dolor i 

penediment que hem tancat moltes portes, que hem posat massa obstacles 
i aixecat massa murs. Amb facilitat, ens tancam en esquemes prefixats, 
en costums o maneres d’actuar que resulten excloents (de les dones, dels 
qui són diferents, dels emigrants, etc.). És hora d’obrir les portes. Per això 
necessitem conrear tres actituds, que considero fonamentals.
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La primera és l’acollida. L’actitud dominant entre nosaltres no pot ser la 
de jutjar, sinó la d’acollir; no la de condemnar sinó la d’enderrocar els murs. 
S’ha de començar atenent el qui ve ferit, sense demanar-li res més. Això ens 
exigeix   una gran capacitat de comprensió i una obertura de ment i de cor 
per comprendre els altres i respectar-los. Ens demana també gran capacitat 
d’escolta, d’atenció al que ens demanen, de disponibilitat per comprendre i 
d’humilitat per aprendre.

La segona actitud bàsica és la d’acompanyar. Hem d’aprendre a acompa-
nyar els nostres contemporanis que viuen sense la força, la llum i el consol 
de l’amistat amb Jesucrist. Hem d’apropar-nos a ells, caminar amb ells per 
acompanyar-los en la seva recerca de sentit i de vida, aprenent a conduir-los 
a Crist respectant la seva llibertat, proposant l’Evangeli com a camí de vida 
sense violentar la seva consciència.

La darrera actitud és el servei. Una Església de portes obertes és una 
Església que se situa en la societat com servidora de tots, especialment dels 
més dèbils. Això requereix allunyar tota actitud de prepotència i tota pre-
tensió de domini, per posar-nos al servei de tots aquells que la societat ha 
deixat en els marges. L’experiència de l’amor, la misericòrdia i la tendresa 
del Pare ha de conduir-nos a promoure la fraternitat entre els homes i a 
cercar els últims.

Obrir les portes suposa, per tant, acollir, acompanyar i servir a tots. 
Així els menorquins sentiran l’Església com la seva família, com la 
casa en la qual poden entrar quan vulguin. Ningú pot sentir-se exclòs 
de l’Església.

Trepitjar el carrer
Però les portes no s’obren només perquè altres entrin, sinó per sortir nos-

altres per elles. Els cristians de Menorca hem de trepitjar el carrer, sortir a 
les places i camins, perquè els homes i dones d’aquesta terra tenen dret a 
rebre l’anunci de l’Evangeli. Es precís sortir al carrer a cercar a la gent i 
conèixer a les persones pel seu nom.

En aquest punt és molt important prendre consciència que aquells qui han 
de sortir al carrer no són només el bisbe i els capellans, sinó tot el poble 
de Déu, i molt especialment els laics. Som tots els cristians els que hem de 
creuar el llindar de les nostres esglésies i sortir al carrer. Tot deixeble de 
Jesús és missioner i, per això, corresponsable de la vida i missió de l’Esglé-
sia. Viure-ho així ens demana un fort canvi de mentalitat, perquè tenim la 
tendència a pensar que la missió és cosa només de la jerarquia de l’Església 
i no una joiosa realitat en què està implicat tot cristià.
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Es precís també un canvi en la vida de les nostres comunitats i parròqui-
es, perquè tenim la tendència a quedar-nos com sempre, dirigint la nostra 
atenció només als que vénen a les nostres esglésies. Si obrim les portes és 
per sortir a cercar l’home que necessita la nostra ajuda, per apropar-nos a 
ell i posar-nos a caminar al seu costat. Hem de convèncer-nos que les nos-
tres parròquies no existeixen per als que vénen a Missa, sinó per als que no 
hi venen. Les nostres parròquies tenen com a missió fer present Jesucrist 
enmig d’aquesta societat; existeixen per evangelitzar.

Invocar a Déu
Estic convençut que tot aquest programa d’obertura no és una inici-

ativa nostra. Si així ho fos, estaria condemnat al fracàs. Nosaltres som 
només instruments en mans de Déu, servents seus. Per això, és impos-
sible realitzar aquest programa si no vivim molt units a Déu i si no 
convertim la pregària en l’eix de la nostra vida. Són dos aspectes de la 
vida cristiana en els quals va destacar Sant Antoni, el nostre patró. Ell 
va ser un home de Déu, ple del seu amor, fins al punt que era conegut 
com “l’amic de Déu” (Vita Antonii, c. 4). I va ser també home de pre-
gària profunda, que va convidar a moltes persones a retirar-se al desert 
interior per trobar Déu en l’oració.

Confiats en la seva intercessió, demanam al Pare que enviï l’Esperit 
Sant, i sigui Ell, amb el seu alè, el que obri les portes de la nostra Església, 
trencant els seus temors i dependències, perquè siguin molts els que puguin 
entrar per elles i perquè, amb l’alè de la seva força, tinguem el coratge de 
sortir a l’encontre dels nostres germans.

LLEvAR A CRISTo En LoS BRAzoS
(Jornada vida consagrada, Monasterio Clarisas, 2-2-19)

Cuarenta días después de la Navidad, nos reunimos para celebrar la fiesta 
de la presentación de Jesús en el templo. Recordamos el momento en que 
José y María “llevaron a Jesús a Jerusalén para ser presentado al Señor”. La 
tradición de la Iglesia de Oriente llama a esta fiesta “la fiesta del encuentro”, 
porque con su entrada al templo, Jesús se encuentra con su pueblo de Israel.

Desde el año 1997, también se celebra en este día la Jornada de la Vida 
Consagrada, que tiene su origen en un particular encuentro de Jesús con la 
persona. Esta Jornada ayuda a toda la Iglesia a advertir el valor que tiene 
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la vida consagrada y os anima a vosotros consagrados a renovar su com-
promiso y su deseo de entrega al Señor, viviendo los consejos evangélicos. 

Encuentro con su pueblo
Israel esperaba el día en que el Mesías entraría triunfante en el Templo de 

Jerusalén y lo renovaría. El profeta Malaquías en la primera lectura se hacía 
eco de esta esperanza: “entrará en el santuario el Señor a quien vosotros 
buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis”. Este profeta des-
cribe con tonos épicos la llegada del Mesías, pensando que será grandiosa 
y espectacular.

Contrasta con esta expectativa la sencillez de la entrada del Mesías Jesús 
en el Templo. Un joven matrimonio de Nazaret lo acompaña, cumpliendo 
con las costumbres de su pueblo. Ofrecen al Señor una par de tórtolas o 
unos pichones, porque son gente sencilla, que no puede permitirse ofrendas 
más costosas. Y, sin embargo, en esa pobreza y humildad, es Dios mismo 
quien está visitando a su pueblo. Ese Niño es el signo más grande de que 
Dios no se olvida del hombre. Él es el Salvador de todos los pueblos.

Sólo hay dos personas que advierten la presencia del Mesías. Representan 
lo mejor de Israel, a todas aquellas personas que nunca perdieron la espe-
ranza y que “aguardaban la liberación de Israel”. Son dos ancianos, llenos 
de sabiduría. El viejo Simeón esperaba con ansia ese momento y lo canta 
agradecido. De Ana dice San Lucas que “no se apartaba del templo día 
y noche”, aguardando el encuentro con el Mesías. De los labios de estos 
ancianos brotan cantos de alabanza a Dios. Sus ojos han descubierto la 
verdad encerrada en aquel Niño. Él es la “luz para alumbrar a las naciones” 
y la “gloria de tu pueblo, Israel”. Por ello, Ana –dice el Evangelista- daba 
gracias a Dios y hablaba a todos de aquel Niño.

Encuentro con nosotros
El mismo Jesús que fue llevado al Templo de Jerusalén viene también a 

nuestro encuentro. Es bueno recordar como personas consagradas el primer 
momento, el encuentro y la llamada de la que nació el camino de la consa-
gración. Pero ese encuentro tiene que ser actualizado. “La vida consagrada 
nace y renace del encuentro con Jesús tal como es: pobre, casto y obedien-
te” (Papa Francisco, 2-2-18). Es respuesta a una iniciativa extraordinaria de 
Dios, que es quien nos llama a seguir a Jesús en el camino de la pobreza, 
descubriendo que todos los bienes de este mundo son pasajeros y que sólo 
Él permanece; en el camino de la castidad, liberando nuestros afectos de 
todo deseo de poseer a los demás; y en el camino de la obediencia humil-
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de, que nos da la libertad.  Frente al vacío con el que deja el mundo con sus 
afanes, nosotros experimentamos el gozo y la plenitud que da Cristo, como 
lo experimentaron los ancianos Simeón y Ana.

El Evangelio que hemos escuchado nos hace entender también que el 
encuentro con Jesús se produce normalmente en lo cotidiano, en la sencillez 
de una familia pobre que entra en el templo cumpliendo la ley. El encuentro 
con Jesús acontece en medio de los afanes de cada día: en la oración callada, 
en el servicio desinteresado al prójimo, en el amor a todos, en la lectura de la 
Escritura… a través de todas estas acciones sencillas, Jesús entra en nuestra 
vida, viene a nuestro encuentro.

Para acogerlo necesitamos estar atentos. Había muchas personas en el 
templo de Jerusalén. Muchos sacerdotes, sabios y escribas paseaban por 
el Templo. Pero sólo cuatro personas sencillas y orantes saben lo que está 
sucediendo. Sólo María, José, Simeón y Ana, tienen su corazón en vela y son 
capaces de reconocer la llegada del Salvador.

Hemos de dejar que Cristo sea el centro de nuestra vida, de nuestros pen-
samientos y de nuestros deseos. Hemos de estar muy atentos, no sea que los 
proyectos, estructuras y organizaciones nos impidan el encuentro sincero con 
Jesucristo. Dice el Papa en el libro “La fuerza de la vocación”: “La presencia 
de Jesús lo es todo. Ahí está la fuerza de la vida consagrada. Una vida con-
sagrada donde Jesús no está presente con su palabra en el Evangelio, con su 
inspiración… no funciona. Sin la pasión enamorada por Jesús, no hay futuro 
posible para la vida consagrada” (p. 44).

Llevar a Cristo en los brazos
La pasión por Jesús nos lleva a tomarlo entre los brazos para presentarlo al 

mundo. Jesús quiere estar en nuestros brazos, como estuvo en los del anciano 
Simeón. Cristo quiere estar presente en nuestro mundo y nos necesita para 
ello. Como Simeón, tenemos que gritar que Él es la luz para alumbrar a todos; 
como Ana, tenemos que hablar a todos de ese Niño. Las candelas que hemos 
portado en las manos son un símbolo de Jesucristo, a quien queremos llevar a 
todos, para que su luz alumbre su vida, como lo hace con la nuestra.

Quien se ha dejado encontrar por Cristo no puede callar, tiene que transmitir 
a todos el gozo de haber hallado al Salvador. Nuestra vida debe rezumar la 
alegría del encuentro. El Papa pide a los consagrados que “vivan la alegría de 
la consagración. Los jóvenes ven eso y se lanzan. Es la fuerza de la vocación 
lo que ven (…) El testimonio de una alegre consagración es importante. No 
hace falta nada más. Esta es la mejor propaganda” (La fuerza de la vocación, 
p. 69).
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Hemos de ofrecerlo a todos, como María, que lleva también al Niño entre 
sus brazos. La Virgen de la Candelaria nos enseña a tomar a Cristo entre 
los brazos para llevarlo al templo que es el corazón de cada hombre. A ella 
le pedimos que nos enseñe a actualizar cada día el encuentro con Jesús y a 
llevarlo a los hombres.

MISSA AMB MAnS UnIDES
(Santuari del Toro, 9 -2-19)

L’Evangeli que acabem d’escoltar ens posa davant dels ulls una trista rea-
litat: els pobres es poden estar morint a la porta, mentre que els rics es dedi-
quen a vestir-se de porpra i a donar-se bons banquets. Els éssers humans 
tenim la tendència a ignorar el dolor dels altres, a tapar-nos els ulls davant 
la desgràcia dels altres, i dedicar-nos a viure la vida el més plaent possible. 
Aquesta realitat descrita a la paràbola, ens colpeja amb força quan pensam 
en les 25.000 (vint i cinc mil) persones que cada dia moren al món per cau-
ses relacionades amb la fam. És una dada terrible i esgarrifosa, que mostra 
la insensibilitat de la nostra societat del benestar, que s’ha avançat molt en 
tecnologia, però no ha tingut el coratge d’afrontar el problema de la fam.

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

No veis en tot això un retrat del nostre món? 820 (vuit-cents vint) milions 
de persones moren cada any de fam, però les nostres societats occidentals 
no volen donar-se’n compte. Deia el Papa Francesc que “la cultura del ben-
estar ens anestèsia i perdem la calma si el mercat ofereix alguna cosa que 
encara no hem comprat, mentre totes aquestes vides truncades per falta de 
possibilitats ens semblen un mer espectacle que de cap manera ens altera” 
(EG 55). Per això, hem de deixar de mirar-nos a nosaltres mateixos, per 
mirar cap als altres.
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Ens sentim empesos a això per la Paraula de Déu, que ens ensenya que 
la fam no és una trista fatalitat que hem d’acceptar amb resignació, sinó la 
conseqüència d’una injusta distribució dels béns, que Déu ha volgut que 
fossin per a tothom. Els egoismes i avarícies, tant personals com col·lectius, 
han provocat que els béns de la terra estiguin repartits d’una manera injusta 
i que, com a conseqüència, moltes persones no tinguin res a posar-se a la 
boca, mentre que altres malgasten els béns de tots.

Davant els laments del ric de la paràbola, Abraham deia: “tenen Moisès 
i els profetes; que els escoltin “. Ells parlen de compassió davant el pro-
ïsme, de solidaritat, de misericòrdia. El llibre del Deuteronomi demanava 
deixar una part per a “l’emigrant, l’orfe i la vídua”. El salm lloava “al qual 
si s’apiada” i “reparteix almoina als pobres”, perquè aquest “alçar el front 
amb dignitat”. La Paraula de Déu ens urgeix a no conformar-nos amb la 
injustícia i posar tot el que estigui de la nostra part per ajudar als nostres 
germans. En l’oració del començament de la Missa demanàvem al Senyor 
tenir “un amor eficaç respecte als germans que passen necessitat”.

Mans Unides és l’Associació de l’Església catòlica a Espanya que es 
dedica a la cooperació. Ella vol estar atenta a les veus dels pobres que, com 
Llàtzer, necessiten la nostra ajuda i solidaritat. I treballa per ajudar-los mit-
jançant projectes que busquen no només atendre a qui no té aliments, sinó 
atacar les causes d’això com són l’extrema desigualtat, l’analfabetisme, la 
sobreexplotació de la terra o la mala distribució de la riquesa. En els seus 60 
anys d’existència, Mans Unides ha estat un gran bé per a la nostra Església a 
Espanya, perquè ens ha ajudat a estar desperts i advertir el terrible problema 
de la pobresa i la fam. I també perquè, a través dels seus projectes, ha faci-
litat vies d’ajuda i ha posat en marxa accions de resposta real al problema.

He de donar les gràcies, de manera especial, a totes les que formeu part de 
Mans Unides de Menorca, pel vostre treball constant i pel gran servei que 
presteu a aquesta Església. Vosaltres ajudeu als menorquins a no oblidar el 
drama de tantes persones i a somiar en un futur sense fam.

A les mans de Santa Maria, la Mare de Déu del Toro, pos tot el vostre 
treball, perquè ella el presenti al seu Fill i, ple de les seves benediccions, 
doni molt de fruit.
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REnovACIón DE LA PRofESIón RELIgIoSA
(Santuario de la virgen del Toro, 2-3-19)

Una monja de esta comunidad realizará en este día la renovación de su 
profesión religiosa. Es un momento particularmente intenso para ella, que 
compromete su libertad y su vida. Es un momento de alegría también para 
nuestra Iglesia de Menorca, porque cuenta con su testimonio.

La búsqueda de Dios, el único necesario
En la constitución apostólica “Vultum Dei quaerere”, del Papa Francisco, 

se describe muy bien la vida contemplativa como una búsqueda de Dios, 
movida por el deseo de contemplar su rostro. Todo ser humano siente en 
su interior el deseo de Dios, el ansia de Absoluto, aunque no siempre es 
consciente. “Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti” decía 
San Agustín.

Esta mujer que hoy renueva su profesión ha sentido esa atracción miste-
riosa de Dios y el deseo de entregarse por completo a Él, viviendo totalmen-
te orientada a la contemplación de su rostro. 

En el seguimiento de Cristo pobre, casto y obediente
Jesucristo es el camino por el cual accedemos al Padre. Por eso, nuestra 

peregrinación hacia Dios se realiza siempre a través de Cristo. Se trata de 
seguirle y de imitarle, dejando que el Espíritu Santo configure toda nuestra 
vida con Jesucristo.

Este seguimiento de Cristo, que es propio de todo cristiano, es vivido con 
radicalidad por las personas consagradas, que desean seguir a Jesucristo 
pobre, casto y obediente. El contemplativo –se dice en el documento- ha 
sido “atraído por el fulgor de Cristo, el más bello de los hombres” (n. 3). 
Esto es lo que quería expresar el apasionado canto de amor que hemos escu-
chado en la primera lectura: “grábame como un sello en tu brazo, porque es 
fuerte el amor como la muerte”. La consagración brota de un enamoramien-
to, de una pasión por Jesucristo, que les conduce a separarse del mundo, 
apartarse para seguirle con un “corazón indiviso”, es decir, con la entrega 
incondicional de todo su ser. La sencillez y pobreza de vida, la virginidad 
y la obediencia son signos de ese deseo de configurarse por completo. “La 
vida consagrada es una historia de amor apasionado por el Señor y por la 
humanidad” (n. 9). A la llamada de Cristo, las contemplativas responden 
con la ofrenda de toda la vida, viviendo por Él y para Él.

Él es el único Esposo, su primer y único amor. La clausura en la que 
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viven es signo de la intimidad con Cristo, su amado. Ellas quieren ser esas 
vírgenes sensatas que no piensan en sí mismas, sino en el Esposo, que viven 
volcadas a Él, esperándole, deseándole, amándole desde lo más profundo 
de su ser.

Al estilo de María, que contemplaba en su corazón
Las monjas contemplativas desean seguir a Jesús al estilo de María. Como 

María, ellas también quieren vivir su vida centradas en Dios, el único nece-
sario. Y desde Dios desean comprenderlo todo: su vida, las demás personas 
y el mundo. 

Ella fue la mujer contemplativa. Su vida es imitación de María, que 
meditaba todo y contemplaba todo en su corazón. Un autor del siglo XV, 
Dionisio Cartujano, dice de María que es la “contempladora suma”. Todo 
el camino de María, desde la anunciación hasta el final, es vivido en la con-
templación del misterio que la habita (cf. n. 10)

Un signo para nuestra Iglesia
Esta comunidad contemplativa es una riqueza inmensa para nuestra 

Iglesia diocesana. No sólo por su oración constante por todos nosotros, sino 
porque son signo de un mundo nuevo, profetas del mundo venidero. Las 
monjas contemplativas son “signo y profecía de la Iglesia virgen, esposa y 
madre” (n. 3). Ellas nos indican el camino de la entrega total y nos recuer-
dan que lo único necesario es escuchar la palabra de Cristo, amarle y ser 
amados por Él.

Cada comunidad contemplativa es luz para los creyentes, ciudad puesta 
en lo alto de un monte. Mucho más esta, que está también físicamente arriba 
del monte Toro. Vuestra vida tiene que iluminar esta isla. La sencillez de 
vida, la fidelidad al Señor, el amor incondicional a todos, vuestra pobreza… 
todo tiene que ser invitación a vivir la pasión por Dios.

Acabo con un precioso texto de “Vultum Dei” que dice asÍ. “Como el 
marinero en alta mar necesita el faro que indique la ruta para llegar al 
puerto, así el mundo os necesita a vosotras. Sed faros, para los cercanos y 
sobre todo para los lejanos. Sed antorchas que acompañan el camino de los 
hombres y de las mujeres en la noche oscura del tiempo. Sed centinelas de 
la aurora (cf. Is 21,11-12) que anuncian la salida del sol (cf. Lc 1,78). Con 
vuestra vida transfigurada y con palabras sencillas, rumiadas en el silencio, 
indicadnos a Aquel que es camino, verdad y vida (cf. Jn 14,6), al único 
Señor que ofrece plenitud a nuestra existencia y da vida en abundancia 
(cf. Jn 10,10)” (n. 6). 



Sr. Bisbe 17

DIMECRES DE CEnDRA (Catedral de Menorca, 6-3-19)

Començam en aquest dia el temps de Quaresma. Seguint el camí d’Israel, 
que va avançar durant 40 anys pel desert fins que va entrar a la terra promesa 
i seguint l’exemple de Jesucrist, que va dejunar durant 40 dies abans d’em-
prendre la seva missió, nosaltres dedicarem també 40 dies a preparar-nos per 
celebrar en la Pasqua els misteris que ens han donat la vida nova.

Iniciam aquest camí amb el signe de la imposició de la cendra, que té unes 
profundes arrels en la Sagrada Escriptura, on és una mostra de penitència i de 
súplica intensa. Els jueus es vestien de sac i es posaven cendra per expressar 
el dolor pel mal i el desig de perdó. L’Església va adoptar aquest signe per 
manifestar el desig de conversió. En els primers segles, s’imposava la cendra 
als pecadors que desitjaven reconciliar-se en la Pasqua. Després, al segle XI 
(onzè), es va estendre aquest gest a tots, per expressar el desig de conversió. 
És un signe que té un doble sentit.

En primer lloc, ens recorda el que som: pols i cendra. Per això, la fórmula 
clàssica per a imposar la cendra són unes paraules inspirades en el llibre del 
Gènesi: recordeu-vos de que sou pols i a la pols heu de tornar. La societat 
en què vivim convida a mirar només al present, a gaudir de l’instant, sense 
mirar al futur, sense advertir que els dies de l’home són curts. Rebre la cendra 
ens convida per això al realisme, a prendre consciència que la nostra vida és 
limitada i caduca i que hem d’aprofitar-la per fer el bé. Ens fa també ser més 
humils, perquè ens recorda que hem estat fets de fang, que som pols i que en 
pols ens convertirem.

L’ésser humà és algú extraordinari, perquè posseeix una ànima immortal i, 
per això, amb la capacitat d’estimar Déu i els altres. Però, al mateix temps, 
no és res, perquè és fràgil. Considerar això dóna pes i serietat a la nostra vida.

En segon lloc, rebre la cendra expressa el desig de conversió. A més de 
caducs, som pecadors, és a dir, som infidels a Déu, no som coherents en el 
seguiment de Jesucrist. Les lectures que hem escoltat aquest dia ens conviden, 
sobretot a la conversió, a tornar el cor cap a Déu, a deixar-nos reconciliar amb 
Ell. En rebre la cendra es pot emprar una segona fórmula, presa de la predi-
cació de Jesús: Convertiu-vos i creis en l’Evangeli. Convertir-se és canviar 
la nostra ment, per deixar de pensar mundanament i començar a pensar des 
de l’Evangeli. I convertir-se és canviar el cor, perquè deixi de mirar-se a si 
mateix i es torni capaç de mirar als altres.

Durant aquest temps de Quaresma, l’Església ens proposa tres pràctiques 
que ens ajuden a la conversió: incrementar la pregària, dejunar i donar 
almoina. La Quaresma és temps per fer oració més intensa, més prolongada. 
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La pregària ens ajuda a advertir d’allò que ara som i a presentar al Senyor la 
nostra pobresa. I també ens ajuda -com diu el Papa en el seu missatge per a 
aquesta Quaresma- a “sebre renunciar a la idolatria i a l’autosuficiència del 
nostre jo, i declarar-nos necessitats del Senyor i de la seva misericòrdia”. 
El segon mitjà és el dejuni, que ens ensenya a no considerar-nos al centre, a 
pensar en els altres i també en la creació, En un dels prefacis d’aquest temps 
de Quaresma es diu: “amb les nostres privacions voluntàries ens ensenyau a 
reconèixer i agrair els vostres dons, a dominar el nostre orgull, i imitar així 
la vostra generositat compartint els nostres béns amb els necessitats “(prefaci 
III). El tercer mitjà és l’almoina, que ens ajuda a “sortir de la niciesa de viure 
i acumular només per a nosaltres mateixos, creient que així ens assegurem 
un futur que no ens pertany” (missatge Quaresma). L’almoina ens lliura de 
l’avidesa pels béns terrenys i de l’afecció a les coses, a més d’ajudar els altres.

A l’Evangeli, Jesús parlava d’aquests tres camins posant l’accent en què 
s’han de fer en el secret, d’una manera amagada, perquè pertanyen al més 
íntim de la relació del creient amb Déu. No ho hem de fer per donar-nos 
publicitat. Jesús ens ensenya que l’oració ha de ser en la intimitat, que no 
es necessari tocar la trompeta quan es dóna almoina i que hem de perfu-
mar-nos el dia de dejuni. Són gestos que només a Déu li interessen, perquè 
formen part de la relació que tenim amb Ell.

Començam avui el camí quaresmal, que realitzam no només individual-
ment, sinó també com a comunitat cristiana, com a Església. És bo advertir 
que caminam junts, perquè tots ens sentim necessitats del perdó i la mise-
ricòrdia de Déu. Com a Església ens reconeixem imperfectes i pecadors.

Volem caminar amb Crist cap a Jerusalem i celebrar amb Ell la Pasqua, 
el seu pas de la mort a la vida sense fi. Començam el camí amb la cendra i 
ho acabarem amb l’aigua. La cendra ens recorda la nostra debilitat i pecat i 
l’aigua, que rebrem en la nit de Pasqua, ens recordarà que Déu ens ha cridat 
a la vida i que pel baptisme ens fa participar d’aquesta vida nova.

HoMILIA oRDEnACIó CoM A DIACA
DE JEAn MARIE ngUELE

(Catedral, 2n Diumenge de Quaresma (C), 17-3-19)

Vull començar saludant a Jean Marie Nguele i donant la benvinguda a tota 
la seva família i als seus amics. Ens agradaria que us sentíssiu a gust entre 
nosaltres. L’Església és per a cada cristià casa. Esteu, per tant, a casa vostra.
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He de confessar-vos que estic vivint amb emoció aquest acte tan impor-
tant no només per a la vida de Jean Marie sinó també per a tota la nostra 
Església Diocesana. És una gran alegria per a mi imposar per primera 
vegada les mans sobre un candidat a l’ordre sagrat. Avui Jean Marie per la 
imposició de les meves mans i la pregària d’ordenació, quedarà consagrat 
com a diaca per al servei d’aquest poble de Déu que peregrina a Menorca.

Contemplar i escoltar
Realitzam aquesta ordenació quan tot just esteim començant el camí qua-

resmal que ens portarà a celebrar amb plenitud el misteri pasqual. En aquest 
diumenge l’Església llegeix cada any el passatge de la transfiguració del 
Senyor. Amb ell ens assenyala la meta de la nostra vida i, al mateix temps 
ens encoratja en el camí cap a la Pasqua. De la mateixa manera que Pere, 
Jaume i Joan van sortir enfortits després de l’experiència viscuda al Tabor, 
també nosaltres en contemplar aquest misteri rebrem força per continuar 
caminant.

L’Evangeli ens convida a pujar a la muntanya amb Jesús i els deixebles 
a pregar. A dalt a la muntanya els deixebles van contemplar un rostre i van 
escoltar una veu. Aquestes dues coses defineixen, d’alguna manera, la vida 
del deixeble, la nostra pròpia vida.

Ser creient significa estar sempre a la recerca, desitjós de contemplar amb 
tot el nostre ser el rostre de Jesucrist. El món de l’orient cristià encerta quan 
explica que la vida humana consisteix en la contemplació de la llum que 
prové del Tabor, d’aquesta llum que reflecteix el rostre transfigurat de Crist. 
Desitjam saciar el nostre desig contemplant el rostre de Crist. El creient és 
sempre un cercador, algú que vol assolir un raig més de llum per veure la 
glòria de Déu.

Però l’evangeli ens demanava que no ens aturéssim a la contemplació, 
perquè es precís també estar a l’escolta. Des del núvol el Pare proclama 
que Jesús és el seu Fill, el seu elegit i demana: “Escolteu-lo”. Jesucrist no 
és només la llum que prové de Déu, sinó també la Paraula encarnada. Ell 
supera Moisès i Elies, a la llei i els profetes, perquè és el Fill escollit i les 
seves paraules estan plenes de vida. Ser creient és estar a l’escolta, deixant 
que la seva paraula penetri les nostres entranyes, faci cremar el nostre cor 
i ens transformi.

Actituds del ministre
Aquestes dues actituds són fonamentals, estimat Jean Marie, en la vida del 

ministre de Jesucrist. En rebre avui el diaconat, et deman que siguis home que 
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no té por pujar amb Crist a la muntanya, que és capaç de deixar la comoditat 
de la plana per ascendir amb Crist, contemplar el seu rostre i escoltar-lo.

Això t’exigirà ser home de pregària, persona plena de Déu. El que la 
gent cerca en nosaltres es a Déu. És Jesucrist qui ha d’omplir els teus pen-
saments, els teus desitjos, els teus sentiments i tota la teva vida. Només 
la trobada quotidià amb Ell i el tracte d’amistat amb Ell serà garantia que 
exerciràs el ministeri en nom seu.

Pel sagrament de l’ordre tindràs la missió de donar a conèixer Jesucrist, 
però el teu testimoni és vàlid només si abans has contemplat amb sinceritat 
el seu rostre. L’estudi, l’oració i els sagraments són mitjans que t’ajudaran 
a conèixer millor a Jesucrist i a estimar-lo. L’Església t’encomana també 
en aquest dia el servei de proclamar la paraula de Déu, però abans has de 
haver-la escoltat personalment. Quan en aquesta celebració et lliuri el llibre 
dels Evangelis et diré: “converteix en fe viva el que llegeixes, i allò que has 
fet fe viva, ensenyeu-ho, i compleix allò que has ensenyat”. Només es pot 
transmetre allò que es viu i es compleix.

Baixar de la muntanya per servir
Però l’Evangeli d’avui ens ensenya encara una altra actitud molt impor-

tant. Pere té la temptació de quedar-se a la muntanya, però diu l’evangelista 
que “no sabia el que deia”. Tot el que visquis al Tabor, a la contemplació 
i l’escolta de Jesucrist, ha de portar-te a lliurar-te als teus germans. Pere 
no volia baixar, perquè això suposava seguir caminant a Jerusalem, a on li 
esperava la creu. Però es precís baixar amb Jesús a la plana per aprendre que 
només si el gra de blat cau a terra i mor pot donar molt de fruit.

L’Església t’encomana avui un ministeri extraordinari: ser servidor de 
tots, com ho va ser el mateix Jesús, el servent de Déu i de tots els homes. 
La contemplació de Crist i l’escolta de la seva Paraula et conduiran a imitar 
seva vida i les seves actituds, cercant ser l’últim i el servidor de tots, aco-
tant-te per rentar els peus dels germans, apropant-te amb humilitat a tots els 
que pateixen en el seu cos o en el seu esperit.

Aquesta actitud de servent no és una cosa transitòria, sinó que ha de mar-
car tota la teva vida. No deixis mai de ser diaca. Encara que dins d’un temps 
puguis rebre l’ordenació sacerdotal, mai has de deixar de mantenir aquesta 
actitud de servei humil i desinteressat a tots.

A més, exerciràs aquest ministeri observant el celibat, que és un do pre-
ciós que el Senyor et concedeixi perquè puguis entregar-te a Ell i al poble 
sense dividir el teu cor. Viu amb una entrega sense reserves la teva consa-
gració a Crist i a l’Evangeli.
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Pel sagrament que reps comptaràs amb l’ajuda de Déu per poder realit-
zar-lo. En la nostra vida com a ministres de l’Evangeli és fonamental la 
confiança en la gràcia de Déu. Només podràs ser diaca amb l’ajuda de “la 
gràcia dels set dons” que invocarem en la pregària d’ordenació i amb la 
fortalesa del do de l’Esperit Sant.

En aquesta Església de Menorca
Avui esdevé també una altra cosa important per a la teva vida: seràs 

diaca en aquesta Església de Menorca. Això s’expressa jurídicament amb 
la incardinació en aquesta Diòcesi i es mostra existencialment amb el 
compromís de servir Déu i als homes en aquesta Església de Menorca. 
Les circumstàncies de la teva vida et van conduir des del teu Camerun 
natal fins a Espanya i, després, fins a aquesta illa. L’Església de Menorca 
t’ha acollit amb afecte i amb esperança i amb ella et compromets avui per 
servir-la tota la vida. Gràcies per la teva entrega i generositat, gràcies per 
la teva valentia.

Com saps, aquesta Església de Menorca vol créixer com a església de 
portes obertes, que està propera als homes i dones d’aquesta illa. Per això he 
escollit com a segona lectura el passatge de l’eunuc etíop que hem escoltat. 
Hi apareix un diaca, Felip, que, guiat per l’Esperit, s’acosta a la carrossa 
d’aquell ministre de Candaces, l’acompanya i li anuncia la Bona Nova de 
Jesús. Aquesta ha de ser l’actitud de tota la nostra Diòcesi i també la teva. 
Seràs diaca de l’Església de Menorca per sortir a les places i camins i 
acompanyar els homes i dones d’aquesta terra. “Acosta’t!” Li diu l’Esperit 
a Felip. Això mateix ens repeteix a nosaltres: acosta’t als homes i porta’ls a 
tots el goig de l’Evangeli.

En el dia del Seminari
En aquest dia de l’ordenació de Jean Marie celebram també el dia del 

Seminari. Això em brinda l’ocasió de donar les gràcies a tots els que han 
ajudat en la teva formació, començant pel rector del nostre seminari i el 
director espiritual però sense oblidar els formadors i rector del Seminari de 
València, que acull als nostres seminaristes. Gràcies també als teus pares 
i la teva família, que et va transmetre el do preciós la fe en Crist i et va 
acompanyar durant la teva infància i adolescència.

En aquest dia la comunitat diocesana prega també especialment per les 
vocacions, perquè mai faltin a la seva Església els ministres necessaris. Us 
demano fer-ho amb regularitat i amb insistència. Tinc la sensació que resem 
poc per les vocacions sacerdotals. M’agradaria que avui i sempre tingués-
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sim una oració molt més freqüent i més intensa per les vocacions, que han 
de ser preocupació fonamental de la nostra Església.

Conclusió
Estimats fidels de Menorca: donem gràcies a Déu per la persona de Jean 

Marie, per la seva valentia i el seu coratge per dedicar-se completament a 
Crist. Donem gràcies també pels nostres seminaristes, que avui ens acom-
panyen. I demanem al Senyor que segueixi beneint la nostra Església amb 
altres joves que no tinguin por de donar-ho tot per Ell.

HoMILIA En LA CELEBRACIó PEnITEnCIAL
AMB ELS SACERDoTS

(Santuari del Toro,  20-3-2019

Pens que ens farà bé celebrar junts el perdó i que això fa molt de bé a la 
nostra Església. A nosaltres, sacerdots, tan acostumats a impartir el perdó, 
també ens es necessari viure el perdó en nosaltres mateixos. No som millors 
que els penitents que venen a nosaltres. Som pecadors perdonats, pecadors 
en què el Senyor s’ha fixat. Per això, es precís sentir la gràcia de ser perdo-
nats. Per ser homes de reconciliació, hem de ser homes reconciliats.

En la imaginació del nostre poble, un bon sacerdot és el que seu al con-
fessionari. Però jo pens que millor sacerdot és el que s’agenolla per rebre el 
perdó, perquè no fer-ho delataria en aquest sacerdot un tancament de ment 
i de cor pròpia dels fariseus. El sacerdot és gran quan viu la consciència de 
la seva pròpia fragilitat i s’acosta al sagrament del perdó buscant l’abraçada 
del Pare.

Crec, a més, que és bo fer aquesta celebració tots junts, per manifestar 
que necessitam el perdó de Déu no només individualment, sinó també com 
a presbiteri. Els sacerdots de Menorca, al costat del seu Bisbe, necessitam 
demanar perdó a Déu, perquè descobrim moltes infidelitats en les nostres 
vides. En aquest temps l’Església ens ensenya a viure l’aspecte comunitari 
de la reconciliació. Pens que, a més de fer-ho amb les nostres comunitats, 
és bo fer-ho com a ministres de l’Evangeli. El servei apostòlic exigeix   de 
nosaltres una conversió constant, una obertura permanent a l’amor de Déu.

Les lectures que hem escoltat ens ajuden a examinar la nostra vida. El 
llibre de l’Apocalipsi posa de manifest la situació d’un ministre de Déu que 
ha perdut l’amor primer. Feia moltes coses bones i actuava amb paciència 
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i constància. Fins i tot, li diu, “no has defallit quan has hagut de sofrir 
pel fet de portar el meu nom”. Però hi havia perdut l’amor primer. Pot ser 
que li faltés l’ànima, allò que inspira tota actuació, i s’hagués convertit en 
un funcionari de les coses divines. El seu ministeri s’havia convertit en un 
paper, en un pur fer, amb molta atenció a l’extern, però en el seu cor ja no 
experimentava el goig i el desig de Déu. El Senyor li demana que torni a 
l’amor primer, al fervor inicial que el va conduir a respondre a la seva crida, 
l’entusiasme dels primers temps.

A l’evangeli se’ns plantejava la pregunta fonamental que Jesús adreça 
als seus pastors: m’estimes? Per poder conduir el seu ramat el primer i més 
important és estimar-lo. Aquesta és la pregunta que s’ha de fer cada un de 
nosaltres: ¿l’estimo? ¿Ho faig amb tot el meu ésser? ¿M’entrego del tot 
només a Ell? Quan el Senyor ens sent dir “Senyor, Vós ho sabeu tot; Vós 
ja sabeu que us estim”, llavors és quan Ell ens repeteix:” Pastura els meves 
ovelles “. Ser pastor és “officium amoris”, un ofici d’amor que només es pot 
exercir en unió amb Jesucrist.

En realitat ell és l’únic pastor; només ell pot donar la vida a les ovelles, 
que són seves. L’amor és el que ens uneix a Jesús i ens permet ser pastors 
del ramat del Mestre. Només som pastors des de la trobada personal i 
constant amb el Senyor, del seu coneixement profund, d’anar conformant 
la pròpia voluntat a la voluntat de Crist. D’Ell aprenem les actituds del 
pastor, d’anar a la recerca del qui s’ha perdut, a defensar el ramat enfront 
dels lladres, a mantenir unit el ramat i a estimar cadascuna de les ovelles. 
I la nostra meta no és altra que ajudar els homes a entrar en contacte amb 
Jesucrist. Qualsevol servei pastoral que no condueixi a Crist és un engany.

Us convit, per tant, a aprofitar aquesta celebració per demanar perdó al 
Senyor per les infidelitats que hem comès tant cadascú personalment com 
col·lectivament, com a presbiteri de Menorca. I confiem en el seu perdó. 
Llavors el Senyor, per pura misericòrdia, S’apiadarà de nosaltres i ens repe-
tirà com a Pere: “Pastura les meves ovelles”.
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MISSATGES

PARAULES AL ConSELL DIoCESà DE CARITAS
(Es Mercadal 21 de gener de 2019)

La nostra Església diocesana confia a Càritas l’organització d’una de les 
grans accions que té el deure de realitzar. Desitjaria subratllar la importàn-
cia tan gran que té Caritas perquè l’Església ha rebut la missió de proclamar 
el nom de Déu, celebrar el seu misteri sant i estar a prop dels més pobres, 
fent-los arribar el seu amor. Per tant, tota aquesta acció social i caritativa 
al servei dels necessitats es confia a Caritas. La seva missió “primària i 
fonamental” -com es diu en els estatuts- és “suscitar i encoratjar l’esperit i 
l’acció de la caritat a l’Església diocesana en relació amb els pobres i mar-
ginats de la Diòcesi i també dels pobles més pobres i marginats del món 
sencer. Caritas Diocesana vol ser rostre visible de la comunitat diocesana, 
compromesa a fer dels exclosos els predilectes de l’Evangeli de Jesús. 
Caritas Diocesana representa totes les Caritas parroquials i té, per tant, com 
a missió pròpia, promoure, sostenir i estimular l’acció caritativa i social de 
les parròquies i les comunitats cristianes diocesanes”. 

La importància de l’acció que desenvolupa Caritas requereix que tots ens 
impliquem en ella. Seria una pena que una acció tan important quedés en 
mans d’uns pocs i, pitjor encara, que la confiéssim als tècnics i ens desen-
tenguéssim.. Per això és molt important que tots prenguem part en la vida 
de Caritas diocesana.

Al programa pastoral de la nostra Diòcesi per a aquest any es demana 
créixer en la vivència de la comunió i la corresponsabilitat. Tenint en 
compte això, la nostra Caritas té dos organismes fonamentals de govern, en 
els quals s’exerceix aquesta corresponsabilitat: el consell diocesà i l’equip 
directiu. El consell diocesà, que és el que està avui reunit, està format pels 
directors i consiliaris de les Caritas arxiprestals juntament amb l’equip 
directiu. Per la seva banda, en l’equip directiu estan integrats el director, 
el delegat episcopal, que és també el secretari, i fins a quatre tècnics de les 
diferents àrees de Caritas. Aquesta és la configuració actual que, d’altra 
banda, no es correspon exactament amb la que apareix en els Estatuts que 
van ser aprovats en 2005 i que estan demanant una revisió.

Per la meva banda, consider molt important accentuar la responsabili-
tat i la capacitat de decisió d’aquest Consell Diocesà i per això deman la 
col·laboració de tots vosaltres. El Consell representa l’acció caritativa que 
es desenvolupa en les comunitats cristianes, que és la base i fonament de 
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Caritas Diocesana. Per això és fonamental que aquest Consell intervingui 
en les grans decisions i que estigui informat de les mateixes. Per la seva 
banda, el govern diari de Caritas queda en mans de l’equip directiu. La seva 
funció és, d’acord amb els Estatuts, “assegurar l’encertada gestió de Caritas 
Diocesana, en la fidelitat deguda a la naturalesa eclesial de la institució i als 
fins que ella persegueix en el servei als pobres i marginats de la societat i a 
les decisions i directrius preses en l’Assemblea, Consell Diocesà i Comissió 
Permanent”.

Us deman, per tant, a tots vosaltres, com a membres del Consell Diocesà, 
que us impliqueu en aquesta tasca perquè, entre tots, puguem prestar un 
millor servei als més pobres, que és l’objectiu i finalitat d’aquest organisme 
diocesà. I aprofit l’ocasió per donar-vos les gràcies pel vostre compromís 
en aquesta acció fonamental de la nostra Església.

PARAULES ALS CATEQUISTES REUnITS En RECéS
(Santuari del Toro, 1 de març de 2019)

Durant tot aquest curs pastoral estem treballant amb l’objectiu de créixer 
com Església que viu amb més intensitat la comunió. Diu el nostre pla de 
pastoral que volem créixer com a Església comunitària. Això vol dir, abans 
de res, que ha de créixer la nostra comunió amb Déu. És la unió de cada 
un de nosaltres amb Déu la que realitza la unió entre nosaltres. Només si 
cadascú estem en comunió de vida i amor amb Jesucrist, podrem cridar-mos 
germans. Per al catequista això suposa no oblidar que la pregària, la lectura 
de la Sagrada Escriptura, el silenci i el tracte amb Déu han de formar part 
de la seva jornada. El catequista ha de ser, sobretot, un home i una dona de 
Déu.

En segon lloc, créixer en la comunió suposa augmentar el nostre senti-
ment de pertinença a l’Església. L’Església és un misteri de comunió de 
l’home amb Déu i dels homes entre si. La tasca del catequista es desenvo-
lupa en aquesta Església. Per això, si abans he dit que la catequista és una 
dona de Déu ara he d’afegir que és una dona de l’Església, una persona que 
se sent membre viu de l’Església, que l’estima i que es posa al servei de la 
transmissió de la fe que ha rebut.

A l’Església, el catequista té una missió molt important, perquè és trans-
missor d’un tresor, que és la fe. I té també veu activa. El nostre pla de 
pastoral parla també de fomentar la corresponsabilitat dels laics en la vida 
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de l’Església. Els laics sou protagonistes i responsables, juntament amb els 
pastors, de la vida de l’Església. Junts tenim la “dolça feina” d’anunciar 
Jesucrist als al·lots i joves.

Una manera d’expressar aquest sentit de responsabilitat és contribuir a la 
renovació de la catequesi. Des del mes d’octubre heu treballat el qüestionari 
diocesà sobre la catequesi d’iniciació cristiana. Us agraesc molt les respos-
tes, amb les que ajudau a millorar la catequesi. Amb les vostres aportacions 
i amb la reflexió de tots intentarem durant els propers mesos elaborar unes 
orientacions per a la iniciació cristiana a Menorca. 

Acab posant baix la protecció de la Mare de Déu del Toro tota aquesta 
feina. Ella va viure en comunió íntima amb Déu i va estar també en comu-
nió amb tots els deixebles, pregant amb ells i acompanyant els seus primers 
passos en l’anunci de Jesucrist. Que ella acompanyi també el nostre treball 
i ens ajuda a créixer com Església que viu la comunió amb Déu i que és ella 
mateixa misteri de comunió.

PARAULES En LA TRoBADA DIoCESAnA DE ConfRARIES
(Sant francesc de Ciutadella, 10-3-19)

Amb aquest acte de pregària començam la nostra preparació per celebrar 
els misteris de la passió, mort i resurrecció del Senyor en la Setmana Santa. 
Les diverses imatges que hem contemplat i les pregàries que hem realitzat 
ens han ajudat a introduir-nos en aquest misteri, que anirem meditant de 
manera especial durant aquest temps de Quaresma.

 Ara el Senyor ens ofereix quaranta dies de gràcia per preparar-nos inte-
riorment per a viure el misteri de la Pasqua del Senyor. És molt important 
que, juntament amb la preparació de totes les coses materials perquè les 
processons puguin sortir dignament, també us aneu preparant interiorment, 
deixant que penetri en el nostre cor la crida a la conversió que ressona 
aquests dies. Us convit, per això, a viure aquest temps de Quaresma com 
un temps de gràcia, com un temps que Déu ens concedeix per apropar-nos 
a Ell i sentir el seu amor.

La Quaresma és moment d’acostar-nos més a Déu, de fer-li lloc a la 
nostra vida. Per això l’Església ens recomana incrementar la nostra pre-
gària, tant la que fem personalment com la que fem comunitàriament. És 
moment, també, de llegir sense presses la Paraula de Déu, deixant que la 
seva llum penetri en el nostre cor i ho vagi transformant. En el seu Missatge 
per a la Quaresma el Papa ens diu que pregar consisteix en «declarar-nos 
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necessitats del Senyor i de la seva misericòrdia”. I és també moment per 
ampliar l’espai dedicat als germans. Es precís deixar de banda els nostres 
egoismes, les nostres indiferències i tot el que impedeix que el nostre cor 
estimi incondicionalment a tots. El Papa en el seu Missatge ens adverteix 
del perill que suposa el pecat i que “es manifesta com avidesa, afany per un 
benestar desmesurat, desinterès pel bé dels altres i també pel nostre”. El 
pecat pot niar en el nostre cor i conduir-nos “a l’explotació de la creació, 
de les persones i del medi ambient”.

Preparem interiorment la Setmana Santa fent espai en el nostre cor a Déu 
i als germans, incrementant la pregària i creixent en misericòrdia. D’aquesta 
manera, quan sortiguem en processó no ho farem d’una manera falsa i hipò-
crita, aparentant una devoció que no tenim, sinó que la manifestació externa 
coincidirà amb el desig interior d’apropar-nos més a Déu i al proïsme. El 
sentit penitencial de les processons de Setmana Santa i el culte que donam 
a Jesucrist en la seva passió tenen sentit quan són viscuts al cor, quan són 
expressió d’un desig veritable de conversió.

Li demanam a la Mare de Déu que ens acompanyi en aquest camí cap a la 
Pasqua, que ens ensenyi a entregar-nos del tot a Déu i a servir els germans. 
De la mà de Maria podrem pujar al Calvari i unir-nos interiorment, com va 
fer ella, a la passió de Crist.

PARAULES ALS JovES En L’ACTE D’ADoRACIó EUCARíSTICA
(Trobada juvenil, Santuari del Toro 16-3-2019)

Esteim vivint uns moments especials de pau i de silenci, per a facilitar la 
nostra trobada amb Jesucrist. L’escolta de la seva paraula i l’adoració de la 
seva presència ens hi ajuden a establir amb ell un diàleg d’amor, que ens 
porti a descobrir qui és Ell i qui som nosaltres.

En l’Evangeli que acabam d’escoltar Jesús es presenta com el pastor bo. 
La imatge del pastor era molt comú en l’orient. Moltes vegades es designa-
va als reis o als dirigents del poble amb el títol de pastors. Jesús diu que ell 
és un pastor singular, perquè estima les seves ovelles fins al punt de donar 
la seva pròpia vida per elles.

Pens que avui ens trobam amb moltes persones o grups que volen gover-
nar les vostres vides i ser els vostres pastors. Polítics, professors, ideòlegs, 
grups de poder, influencers, grups religiosos, multinacionals ... tots volen 
dirigir els vostres passos, dir-vos el que heu de fer o el que heu de com-
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prar o com heu de passar el temps lliure. El mal és que, en el fons, no els 
interessam. Aquests només cerquen el seu propi interès: controlar, dominar 
o vendre. En aquesta tarda us convido a preguntar-vos, en primer lloc, qui 
són els vostres pastors. És a dir, a qui seguim en la nostra vida, què o qui 
influeix en les nostres decisions.

Però immediatament després de contestar a aquesta pregunta ens hem de 
fer una altra: demanar-nos si aquesta persona ens estima, perquè només si 
una persona ens estima de veritat podem confiar-hi, sabent que no es dei-
xarà portar per l’afany de domini, de destacar o de tenir més béns. Als que 
actuen així Jesús els anomena “mercenaris”. Són els que treballen només 
per un jornal i quan veuen venir el llop abandonen les ovelles. En el fons 
només s’estimen a si mateixos.

Jesús ens diu: en mi podeu confiar, perquè jo t’he estimat fins al fons i 
sense demanar-te res a canvi. No he tingut por de donar la meva vida per tu, 
perquè t’estim. Per això Jesús s’anomena pastor bo. A més Ell ens coneix. 
Jo diria que ens coneix molt millor que nosaltres mateixos, perquè coneix el 
fons del nostre ésser. I ens estima amb un amor infinit, etern, com cap per-
sona pot oferir. Per això diu: “Jo he vingut perquè tinguin vida i en tinguin 
a desdir”. El seu desig és que visquem.

No hem de tenir por de posar tota la nostra vida a les seves mans, con-
vertir-nos en un dels seus deixebles, ser ovelles del ramat d’aquest pastor. 
Jesús no ens treu res, sinó que ens ho dóna tot. Alguns joves tenen por de 
dir-se cristians perquè pensen que ser cristià és complir una sèrie de pesades 
normes o realitzar uns determinats ritus. Però ser cristià és una altra cosa: és 
la de viure la il·lusió de seguir a Jesucrist, d’estimar-lo i sentir el seu amor 
extraordinari cap a nosaltres. I en aquest seguiment aprenem qui és ell però, 
sobretot, qui som nosaltres. Ell té la veritat de la nostra vida, del que som i 
del que podem ser.

No tinguem por de Jesucrist, ni del que ens pugui demanar. De vegades 
Jesucrist demana una cosa que ens costa. A un jove que era ric, per exemple, 
li va demanar que donés els seus doblers als pobres. A Pere i Andreu els va 
demanar que deixessin el seu ofici de pescadors i s’anessin amb Ell. També 
avui Jesús ens pot dir que si volem seguir-lo hem de deixar determinades 
coses. Qui de veritat segueix Jesús, sent que la seva vida es transforma. 
Pot demanar-nos fins i tot que el seguim d’una manera especial, com van 
fer aquells deixebles, consagrant tota la nostra vida al servei del Regne de 
Déu. No tinguem por perquè, si seguim la nostra vocació, si escoltam la 
seva crida i la seguim, mai quedarem defraudats. Al contrari, només podrem 
créixer com a persones si prenem aquesta direcció en la nostra vida.
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Us deix, per tant, tres preguntes perquè les penseu en aquesta estona de 
pregària: la primera és qui és de veritat el meu pastor, és a dir, qui influeix 
en les decisions que prenc; la segona és si m’estima de veritat; la tercera és 
si jo estaria disposat a seguir Jesucrist i a donar-li tot el que ell em dema-
nés. Podem demanar-li al Senyor que ens doni llum per a realitzar aquesta 
reflexió i força per ser coherents amb el que pensam.

ESCRITS SETMANALS

LoS SABIoS DE oRIEnTE (full dominical 6-01-19)

Queridos diocesanos:
El relato sobre los Magos de Oriente, que se recoge en el Evangelio 

de San Mateo (2, 1-12), ha estimulado la fantasía y también la ilusión de 
muchas personas, sobre todo de los niños, pero es también un relato que nos 
invita a la reflexión.

Los Magos eran probablemente unos hombres procedentes de Persia 
que habían desarrollado conocimientos tanto filosóficos como religiosos. 
Algunos autores dicen que eran sacerdotes de la religión de Persia y también 
que tenían conocimientos astronómicos. Por eso se dice que eran “sabios”. 
En el Evangelio representan el camino de las religiones y la filosofía hasta 
Cristo. El dinamismo de búsqueda de la verdad, que lleva al hombre a 
desear la sabiduría, le conduce hasta Cristo. Por eso, como dijo Benedicto 
XVI, “estos hombres son predecesores, precursores, de los buscadores de la 
verdad, propios de todos los tiempos” (La infancia de Jesús, p. 101).

En San Mateo no se dice que fueran reyes. Es la tradición posterior la 
que ha unido la historia de los Magos con las promesas contenidas en el 
capítulo 60 de Isaías y en el Salmo 72, 10. Isaías dice que los reyes se 
verán atraídos por la luz que brilla en Jerusalén; vendrán a ella “con dro-
medarios de Madián y Efa”, “cargados de oro e incienso y proclamando 
las alabanzas del Señor” (60, 6). El Salmo 72 habla de que los reyes de 
Tarsis, de Sabá y de Seba ofrecerán tributos al Mesías. La tradición de la 
Iglesia ha visto, por ello, en los Reyes Magos un signo de la universali-
dad de la fe, que alcanza a todos los hombres. Los sabios representan a la 
humanidad, que emprende el camino hacia Cristo. Representan el anhelo 
interior del espíritu humano, la marcha de las religiones y de la razón 
humana al encuentro con Cristo.
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El episodio de los sabios de Oriente nos hace caer en la cuenta de varias 
cosas. La primera es que toda auténtica búsqueda de la verdad conduce hasta 
Cristo. Los cristianos estamos convencidos de que la plenitud de los anhe-
los religiosos del ser humano, de sus conocimientos científicos y de todos 
sus saberes se encuentra en Jesucristo. Esto nos mueve a tratar con mucho 
respeto cada avance del ser humano hacia la verdad, por pequeño que sea. 
La segunda reflexión es que la fe en Jesucristo es una riqueza para todos los 
seres humanos, los de Tarsis, los de Arabia o los de Saba. Convencidos de 
ello, los cristianos no podemos cesar nunca de proclamar que la salvación 
nos ha llegado a través del niño de Belén, Dios hecho hombre.

Cuando los Magos llegan ante el Niño, se postran ante él y le rinden 
homenaje como Rey. Es sorprendente su capacidad de reconocer las señales 
y advertir que aquel niño pobre nacido en un pesebre, era el Mesías espe-
rado. Los dones que le ofrecen –el oro, el incienso y la mirra- son un reco-
nocimiento de la realeza de este Niño. Siguiendo el camino de los Magos, 
buscando la verdad como ellos, también nosotros podremos arribar a la 
cueva de Belén, postrarnos ante el Niño y adorarlo como el Hijo de Dios.

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca

LA CASA oBERTA DEL PARE (full Dominical 13-1-19)

Benvolguts diocesans: 
Jesús va parlar en diverses ocasions de la casa del Pare i sempre va posar 

l’accent en que aquesta casa estava oberta a tothom, que en ella hi caben 
moltes persones. A la casa del Pare -deia als seus deixebles- hi ha moltes 
habitacions, perquè tothom pugui trobar lloc en ella (cf.Jn 14, 2). El Pare 
vol convidar a tots els homes perquè participin d’un banquet de menjars 
suculents i desitja que se li ompli la casa (cf. Lc 14; 15-24; Is 25, 6). La seva 
casa té sempre la porta oberta, sobretot per acollir el fill que ha extraviat el 
seu camí i vol tornar-hi (cf. Lc 15,11-32). 

És significatiu que des del començament l’Església es considerés aquesta 
casa del Pare. Sant Pau deia a la comunitat de Corint: “vosaltres sou edifici 
de Déu” (1 Cor 3, 9); “Sou temple de Déu” (1 Cor 3, 16). I en la carta a 
Timoteu es qualifica també a la comunitat cristiana com “casa de Déu” (1 
Tim 3, 15; cf. 1Pe 4, 17). Aquesta és la grandesa i també la responsabilitat 
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de cada comunitat cristiana: ser casa del Pare, temple de Déu enmig del 
món. 

Però per ser de veritat casa del Pare, l’Església ha de reproduir les seves 
actituds: tenir les portes obertes, acollir sense límits, conèixer a cada un pel 
seu nom, perdonar a tots. Diu el nostre Papa: “l’Església no és una duana; 
és la casa paterna on hi ha lloc per a cada un amb la seva vida a coll “(EG 
47). És a dir, que només podem ser la casa del Pare si som la casa de tots 
els homes. A l’Església no sobra ningú; tots caben en aquesta casa. 

A la casa de Déu que és l’Església habita la seva família. Els primers 
cristians tenien un sentit molt viu d’haver estat adoptats com a fills de Déu, 
per mitjà de Crist, i que eren “germans” uns dels altres. L’ambient que s’ha 
de respirar a la casa del Pare comú és de confiança i proximitat. El Pare 
no exclou a cap dels seus fills, sinó que a tots els vol veure al costat d’Ell. 

Perquè així sigui, la comunitat ha de romandre molt unida a Crist, que és 
la pedra angular de l’edifici. Ell ens ensenya a tenir el cor obert a tots i ens 
ajuda amb la seva gràcia per poder mantenir-lo. A la carta de Pere es convi-
da als cristians a acostar-se a Crist, “pedra viva rebutjada pels homes, però 
escollida i preciosa per a Déu” per, d’aquesta manera, formar una “casa 
espiritual” (1 Pe 2, 4-5 ). Si posem a Crist com a fonament, els cristians 
de Menorca podrem ser casa del Pare, oberta a tots els homes i dones de la 
nostra illa. 

Finalment, és molt important demanar al Pare que construeixi la casa de 
l’Església, perquè, com diu el salmista, “si el Senyor no construeix la casa 
és inútil l’afany dels constructors” (Sal 127, 1). Que el Senyor faci de l’Es-
glésia de Menorca una casa sempre oberta a tothom. 

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca

ABAJARSE PARA DEJAR EnTRAR (full Dominical 20-1-19)

Queridos diocesanos:
Nuestro plan de pastoral nos pide crecer como Iglesia de puertas abiertas, 

pero hemos de ser muy conscientes de que estar abiertos a todos no significa 
aceptar acríticamente lo que piense el mundo que nos rodea. Estar abierto 
significa, más bien, hacerse transparente, ser cristal penetrable para que 
Jesús, que es la luz, pueda brillar en medio de este mundo.
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Ahora bien, sólo podremos reflejar a Cristo si escogemos, como él, el 
camino del abajamiento (de la “kénosis”). Hemos de recorrer el largo cami-
no del olvido de sí, para que nuestro “yo” no oscurezca demasiado la luz 
que procede de Cristo. Cuanto más aprendamos a minimizar nuestro ego, 
seremos mejores indicadores de la fuente de toda ternura y de toda bondad. 
Nuestra tarea es reflejar el amor desinteresado de Dios, un amor que le con-
dujo a abajarse: “siendo de condición divina” –dice San Pablo- “se despojó 
de sí mismo” (Filip 2, 6-7). Pero sólo podremos mostrar el amor de Dios 
si aceptamos renunciar a nosotros mismos (cf. Mt 16, 24) y si, siguiendo 
a Jesús, aprendemos a lavar los pies de los demás y a ser para ellos pan 
partido.

Para que muchos puedan entrar, es preciso abajarse. Lo hemos de hacer 
cada uno personalmente: ser humildes, agacharnos para servir y renun-
ciar a toda tentación de poder y dominio. Y lo tienen que hacer nuestras 
parroquias. Nuestras comunidades deben ser un correctivo frente al mundo 
del poder. Jesús hablaba a sus discípulos del dominio que los grandes del 
mundo ejercen sobre sus súbditos y les decía: ¡que no sea así entre vosotros! 
(cf. Lc 11, 24-27). ¡Que nunca el deseo de dominio o de poder destruya la 
fraternidad y solidaridad entre nosotros! No podemos ceder ante la lógica 
del mundo

Esto nos exige luchar de un modo paciente y constante contra el demonio 
de la egolatría, tan presente en nuestro mundo. Y nos pide, sobre todo, salir 
de nosotros mismos. Saliendo hacia Dios y hacia los otros podremos dejar 
lugar para que Cristo ocupe el centro de nuestro ser y, de esta manera, deja-
remos que su luz llegue a través nuestro a muchas personas.

Ser iglesia de puertas abiertas es, por tanto, ser Iglesia que no se pone 
a sí misma en el centro y que se comprende sólo en el servicio a Dios y 
a los hombres. Abrimos las puertas de nuestras comunidades cuando no 
andamos con pretensiones de dominio y nos ponemos a la búsqueda de los 
últimos, de los olvidados por nuestras sociedades del bienestar. Abrir las 
puertas es no considerarse nunca un fin, sino sólo un instrumento y, por 
ello, no presentarse ante los hombres como algo absoluto, sino sólo como 
un camino que se recorre muchas veces en medio de debilidades, pobrezas y 
contradicciones. Una Iglesia prepotente y muy segura de sí misma provoca 
el rechazo. Sólo una Iglesia humilde, que sea capaz de abajarse, será lugar 
acogedor donde muchos encuentren su casa.

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca
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L’ESPERIT EMPEny A oBRIR LES PoRTES
(full Dominical 27-1-19)

Benvolguts diocesans: 
Mantenir les portes tancades és símptoma que no deixem actuar a l’Espe-

rit de Déu, perquè allà on actua l’Esperit, fa saltar tots els panys. Aquesta 
és l’experiència de l’Església des dels seus començaments. Després de la 
mort de Jesús, els deixebles estaven “en una casa, amb les portes tancades 
per por dels jueus” (Jn 20, 19); va ser la presència del Ressuscitat i el buf 
de l’Esperit el que els va fer conscients que eren enviats a anunciar a tots 
el perdó dels pecats. La por els havia conduït a bloquejar les portes, però 
l’Esperit els va fer obrir-les de bat a bat. 

En Pentecosta, els deixebles reunits al Cenacle van sentir també la força 
de l’Esperit, que els va portar a proclamar en les places la bona notícia de la 
Resurrecció. En Pentecosta -comenta el papa Francesc- “l’Esperit fa sortir 
de si mateixos als Apòstols i els transforma en anunciadors de les gran-
deses de Déu, que cada un comença a entendre en la seva pròpia llengua. 
L’Esperit Sant, a més, infon la força per anunciar la novetat de l’Evangeli 
amb audàcia (parresia), en veu alta i en tot temps i lloc, fins i tot a contra 
corrent” (EG, 159). 

Mentre caminava des de Jerusalem a Gaza l’apòstol Felip va veure un 
eunuc etíop, que tornava a Jerusalem. I diu el llibre de Fets que l’Esperit de 
Déu va dir a Felip: “acosta’t i enganxa’t a la carrossa” (Ac 8, 29). Felipe va 
conversar amb ell, li va anunciar la bona nova de Jesús i, finalment, el va 
batejar. L’Esperit va treure a Felip de Jerusalem i el va posar a caminar al 
costat d’aquell eunuc estranger per fer-li arribar la salvació. 

La presència de l’Esperit obre a l’Església i la posa en estat de missió, 
conduint-la a caminar al costat dels homes. L’Esperit sempre encén el foc 
de l’amor, eixampla el cor i amplia la mirada del creient. És fàcil tancar-se 
en si mateix, posar traves a la missió, quedar-se en el de sempre, sense desig 
de canviar res. Però l’Esperit, que omple tot l’univers, ens fa sortir dels 
particularismes i ens ajuda a sentir el mandat del Senyor d’anunciar el seu 
Evangeli “al món sencer” (Mc 16, 14). Tots els homes són al cor de Déu i 
per això també al cor de l’Església. 

Si de veritat volem ser Església de portes obertes, haurem de confiar més 
en l’acció de l’Esperit. Obrir-se no és una cosa que sorgeixi espontàniament 
ni és fruit d’un programa que ens marquem nosaltres. Qui obre les portes és 
el buf de l’Esperit, qui trenca amb els nostres temors i dependències és Déu. 
Per això és tan important unir-nos en oració com els deixebles, amb Maria 
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la Mare del Senyor, per a invocar junts a l’Esperit de Déu i demanar-li que 
ens renovi i ens empenyi a la missió, ajudant-nos a apropar-nos a tots i 
caminar al seu costat per compartir amb ells l’alegria de creure en Jesucrist.

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca

¿A QUIén ABRIR LAS PUERTAS? (full dominical 3-2-19)

Queridos diocesanos:
Es conveniente que nos preguntemos a qué personas, de manera espe-

cial, debemos abrir las puertas de nuestras parroquias y comunidades. En 
la reflexión que hicimos el curso pasado nos preguntábamos qué puertas 
habíamos cerrado. Apoyado en las aportaciones que se hicieron, señalo 
cinco grupos a los que deberíamos abrir las puertas de un modo preferente.

En primer lugar, está todo el grupo de lo que solemos llamar “alejados”, 
es decir, de todas aquellas personas que viven en la indiferencia religiosa. 
Son muchos en nuestra sociedad menorquina. Gran parte de los hombres y 
mujeres de nuestra isla viven su vida sin tener aparentemente ninguna refe-
rencia religiosa; Dios no ocupa un lugar en sus vidas. Nosotros tenemos que 
ayudar a suscitar el deseo de Dios en estas personas, soplando el rescoldo 
que queda siempre en el corazón humano. Y hemos también de derribar 
muchos prejuicios sobre la Iglesia, mostrando un nuevo rostro de la misma.

Hay un segundo grupo que nos preocupa: son aquellos que en otros 
momentos vivieron con nosotros el gozo de creer, pero se marcharon. En 
algunos cundió la decepción y el desencanto; otros quizás fueron heridos 
por la actitud de algún miembro de la comunidad; en otros fue el ritmo de 
vida y el trabajo el que les llevó a alejarse de la práctica de la fe. Las razones 
son muchas y, seguramente, complejas, pero lo cierto es que muchas per-
sonas que conocemos abandonaron la vida parroquial que en otro momento 
compartieron con nosotros. A todos ellos hay que hacerles saber que les 
esperamos y que pueden volver cuando quieran.

Dentro del grupo de los alejados nos preocupan especialmente lo más 
jóvenes, a los que vemos muchas veces ajenos a la vida de la Iglesia. 
Advertimos con dolor que no hemos sabido contagiar la belleza de la 
experiencia de fe a muchos chicos y chicas que asistieron a la catequesis 
y recibieron los sacramentos de iniciación cristiana. Es necesario acoger, 
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respetar y acompañar a los jóvenes, viviendo con ellos la pasión por el 
Evangelio.

Es también muy importante abrir las puertas a los inmigrantes, sobre todo 
a aquellos que comparten nuestra fe. Son muchos los que vienen a Menorca 
buscando un trabajo digno y un medio de subsistencia. Deben encontrar 
siempre abiertas las puertas de nuestras comunidades. Debemos esforzarnos 
por eliminar toda clase de barreras que nos separan de ellos y hacerles sentir 
que nadie es extranjero en la Iglesia, que la Iglesia es su propia casa.

Finalmente debemos abrir las puertas a los más pobres. Ellos tienen que 
sentirse a gusto en la Iglesia. Una Iglesia en la que los pobres no tuvieran 
cabida, no sería la Iglesia de Jesús. Los cristianos no podemos vivir tranqui-
los mientras que otros seres humanos vivan privados de lo más elemental 
para vivir. Cuando ellos llaman a nuestra puerta, es Cristo quien llama, 
porque “tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, 
fui emigrante y me acogisteis” (Mt 25, 35).

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca

EnDERRoCAR MURS (full Dominical 10-2-19)

Benvolguts diocesans:
L’Església necessita obrir les seves portes perquè tothom pugui entrar. 

Moltes vegades la gent percep en nosaltres tancament, imposició, falta de 
respecte a la llibertat i la consciència de les persones. Jesús mai es va com-
portar d’aquesta manera. A l’Evangeli li veiem tractant amb tot tipus de per-
sones, des dels fariseus o herodians, que gaudien de gran prestigi social, als 
publicans i prostitutes, que eren menyspreats pel seu ofici. No va excloure 
mai a ningú de l’anunci del Regne; a tots va fer arribar la Bona Notícia 
de l’amor del Pare. Sovint va ser criticat per això i tractat com golafre I 
bevedor, com algú que camina amb males companyies o que té pretensions 
excessives. La seva resposta va ser sempre la mateixa: el que faig és un 
signe de l’amor del Pare. Si Jesús acull a tots és perquè el Pare està sempre 
amb els braços oberts esperant al fill que va marxar (cf. Lc 15, 20); si Jesús 
s’acosta als últims és perquè al Pare li preocupa sobretot l’ovella que s’ha 
extraviat i s’ha perdut (cf. Lc 15, 6). 

Els deixebles de Jesús no podem actuar d’una altra manera. L’Església no 
pot excloure a ningú. Molt sovint aixequem murs, ens tanquem en esque-
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mes prefixats, en costums o maneres d’actuar que resulten excloents (de 
les dones, dels quals són diferents, dels emigrants, etc.). La rigidesa amb 
la qual apliquem les normes i la inflexibilitat a l’hora de jutjar els defectes 
dels altres provoquen el rebuig de moltes persones. Però, qui som nosaltres 
per tancar les portes als altres? Sembla que hem oblidat la lliçó que ens va 
donar Jesús, apropant-se a totes les persones. 

Convé afegir una segona observació. L’actitud d’obertura que Jesús mos-
tra el condueix a convidar a la conversió, perquè les persones puguin gaudir 
de la salvació que els ofereix. Tenir actitud d’obertura no significa dissimu-
lar l’Evangeli de Jesús perquè no molesti ningú. Si Crist acull la prostituta 
és per repetir-li, “camina, no pequis més”; si acull a Zaqueu el publicà és 
per convidar-lo a canviar de vida i a repartir els seus diners als pobres; si 
s’acosta al leprós o al malalt és per sanar. Una Església que acull a tots no 
és una Església que ho tolera tot, sinó una Església que convida a tothom a 
convertir-se i creure en la Bona Nova. 

El Papa Francesc fa servir imatges molt suggestives per parlar del que han 
de ser les nostres comunitats. Cada parròquia, cada comunitat cristiana -diu- 
ha de ser un oasi de misericòrdia i un hospital de campanya a on les per-
sones ferides puguin trobar la bondat i proximitat de Déu. Això vol dir que 
l’actitud dominant no pot ser la de jutjar, sinó la d’acollir; no la de condem-
nar sinó la d’enderrocar els murs. El primer és atendre el que ve ferit, sense 
preguntar-li res més. Això ens exigeix una gran capacitat de comprensió i 
una obertura de ment i de cor per comprendre els altres i respectar-los. De 
vegades, com ens recorda el Papa, requereix aturar el pas, deixar de banda 
l’ansietat per mirar als ulls de l’altre, per escoltar-lo i per acompanyar a qui 
es va quedar a la vora del camí. I altres vegades ens demana simplement 
estar a la porta esperant, com el pare del fill pròdig, per donar-li una gran 
abraçada quan decideixi tornar (cf. EG, 46).

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca

SABER ESCUCHAR (full Dominical 17-2-19)

Queridos diocesanos:
Una Iglesia de puertas abiertas es una Iglesia que escucha. Resulta paradó-

jico que en la era de la comunicación hayamos perdido la capacidad de escu-
char al otro. Tenemos a nuestra disposición mil maneras de entrar en contacto 
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con los demás. El teléfono móvil, el whatsapp o el correo electrónico forman 
parte de nuestra rutina diaria. Y, sin embargo, cada vez es más difícil algo 
tan sencillo como establecer un diálogo cordial y sincero con otras personas. 
Según mi parecer el motivo de ello es que no nos escuchamos.

Para saber escuchar hay que aprender primero a hacer silencio, acallando 
lo que no importa y aguzando el oído para lo que de veras es fundamental. Y 
hay que tener también mucha paciencia pues escuchar exige muchas veces 
saber esperar el momento, no acelerar los procesos de las personas, aguar-
dar hasta que surja la palabra precisa y oportuna. Supone también capacidad 
para acoger y respetar, para buscar la verdad con los otros. Escuchar no es 
sólo recoger informaciones, sino una actitud interior de acogida de lo que el 
otro dice, de disponibilidad para comprender y de humildad para aprender.

Cuando la Iglesia escucha no hace otra cosa que imitar a Dios, que ha 
escuchado el dolor del ser humano y se ha compadecido de él. Dios es siem-
pre alguien a quien le preocupa la situación del hombre y le escucha. “He 
escuchado el clamor de mi pueblo”, dice Dios en el Éxodo (3, 7). 

Sin embargo, con frecuencia a los cristianos nos cuesta escuchar. Muchas 
veces domina en nosotros la tendencia a ofrecer respuestas pre-confeccio-
nadas y recetas preparadas, sin dejarnos interpelar realmente por las pregun-
tas que nos dirige, por ejemplo, todo el mundo de los jóvenes o el de los 
no creyentes. Nos cuesta de modo particular escuchar la voz de los que no 
tienen voz, de los empobrecidos y marginados. 

El Concilio Vaticano II propuso una Iglesia que estaba a la escucha del 
mundo y que estaba atenta, particularmente, a los signos de los tiempos. Es 
tarea de toda la Iglesia auscultar en la vida de las personas y las culturas los 
signos en los que Dios sigue dialogando con su esposa, la Iglesia. Escuchar 
hace crecer a la Iglesia.

Si queremos ser Iglesia de puertas abiertas necesitamos poner en marcha 
iniciativas de escucha. Los obispos y sacerdotes deberíamos descargar 
nuestras agendas y dedicar tiempo simplemente a escuchar con atención. 
Necesitamos también personas consagradas y laicos que tengan el carisma 
de la escucha y del acompañamiento. La comunidad cristiana tiene que ser 
una alternativa a una sociedad en la que somos bombardeados por muchos 
mensajes pero que ha perdido la capacidad de escuchar.

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca
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oBRIR LES PoRTES DELS noSTRES TEMPLES
(full Dominical 24-2-19)

Benvolguts diocesans: 
Un signe que som Església de portes obertes és mantenir les portes 

dels nostres temples obertes el major temps possible. És trist trobar que 
moltes esglésies obren només el temps indispensable perquè es puguin 
celebrar els actes de culte. Durant la resta del dia, els feligresos no tenen 
l’oportunitat d’entrar al temple per resar o fer una visita al Sagrari. Una 
església que, sistemàticament, té les portes tancades fa l’efecte d’una cosa 
que és mort. 

El Papa Francesc va escriure en“Evangelii Gaudium” que “un dels sig-
nes concrets d’aquesta obertura és tenir temples amb les portes obertes a 
tot arreu. D’aquesta manera, si algú vol seguir una moció de l’Esperit i 
s’acosta buscant a Déu, no es trobarà amb la fredor d’unes portes tanca-
des” (n. 47). I en una de la audiències va dir que “les esglésies, parròquies 
i institucions amb les portes tancades, no s’han d’anomenar esglésies, 
s’han d’anomenar museus” (2015.09.09). 

Sé que és difícil mantenir obertes tot el dia les portes de les esglésies, 
perquè el temor que es produeixin robatoris o es deteriorin les coses, 
recomana que no es deixi el temple sense vigilància, i els sacerdots no 
poden estar tot el dia pendents de això. Per això, per mantenir obertes les 
portes, es requereix l’ajuda dels seglars. Em consta amb satisfacció que 
hi ha parròquies que han format un grup de seglars que van fent torns per 
tenir-la oberta.

En l’antiguitat existia un ofici singular dins de la comunitat que es deia 
“ostiario” (de la paraula llatina “ostium”, que significa “porta”). El ostiario 
era el que obria les portes i acollia a la gent. Fins a la reforma del Concili 
Vaticà II era una de les ordres menors que es rebia abans del presbiterat. 
Avui caldria revitalitzar aquest servei eclesial: que hi hagués persones dis-
posades a tenir oberts els temples, a acollir, escoltar i atendre tot el que ho 
requereixi, perquè tothom pugui sentir que l’Església és casa acollidora. 

En les orientacions per a la pastoral del turisme que va emetre recent-
ment el Consell de Pastoral de la Diòcesi es recomana ser hospitalaris i 
brindar al visitant una acollida cordial, tractant amb dolçor i respecte. Es 
suggereix també la formació de grups d’acollida: “seria convenient que 
alguns membres de les nostres comunitats s’encarreguessin del ministeri 
d’acollida, saludant en nom de la comunitat a les persones que vénen a les 
nostres celebracions i acollint-los en la mateixa”. 
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Les portes obertes dels nostres temples són un signe preciós del que vol 
ser la nostra Església. Tant de bo trobem fórmules per mantenir-les obertes! 

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca

SALIR A LA CALLE (full Dominical 3-3-19)

Queridos diocesanos:
Las puertas de la Iglesia tienen que estar abiertas, pero no sólo para que 

los demás puedan entrar, sino para salir nosotros por ellas. Nuestras comu-
nidades cristianas tienen la tendencia de cerrarse en sí mismas. Ciertamente 
las puertas cerradas nos dan seguridad pues en el interior de la comunidad 
se está más cómodo que a la intemperie. Pero es muy peligroso cerrar las 
puertas, porque cuando una comunidad cristiana no sale a proclamar lo que 
vive, el aire se vuelve irrespirable y la fe se acaba asfixiando. Si se cierra en 
sí misma, la Iglesia se anquilosa, porque ella existe para evangelizar. Hay 
que salir a la calle a buscar a la gente y conocer las personas por su nombre.

Para poder realizar esto considero que son muy importantes dos cosas. La 
primera es ser conscientes de que quien tiene que salir a la calle no es sólo 
el obispo o los sacerdotes, sino todo el pueblo de Dios, y muy especial-
mente los laicos. Somos todos los cristianos los que tenemos que cruzar el 
umbral de las iglesias y pisar la calle. Esto requiere crecer en el sentido de 
corresponsabilidad. Aunque en los últimos años se ha progresado mucho en 
la colaboración entre sacerdotes y seglares, desgraciadamente el clero sigue 
pensando que la parroquia es cosa suya y los seglares siguen pensando que 
la parroquia es cosa del cura. Si no cambiamos de mentalidad, no podremos 
salir de nuestras pequeñas disputas internas. El laico es tan responsable 
como el sacerdote del anuncio del Evangelio, aunque ambos tienen vocacio-
nes y ministerios distintos. Todos somos “discípulos misioneros” y hemos 
de trabajar en comunión. Seremos Iglesia de puertas abiertas si sabemos 
dejar de lado las comodidades, abandonar las seguridades y salir a la calle.

La segunda cosa necesaria es tomar conciencia de que el lugar propio de 
los laicos es el mundo, es decir, las realidades como la familia, la escuela, 
la política, el arte o los medios de comunicación social. Existe en el laica-
do una tendencia a reducir su acción al interior de la comunidad cristiana, 
pero lo verdaderamente importante es que el laicado actúe en el mundo. La 
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vocación propia del laico es vivir su fe en su quehacer cotidiano, con las 
responsabilidades que tiene como cristiano en la vida pública.

Hemos de convencernos de que abrir las puertas no es una opción entre 
otras sino que en ello está en juego nuestra fidelidad a Jesucristo. Sólo 
podemos ser cristianos si nos sentimos enviados por Él. El amor a Cristo, 
la intimidad con Él, nos conduce a la misión. El Papa dice que “la intimi-
dad con Jesucristo es una intimidad itinerante” (EG 23), porque la fe en 
Cristo nos pone en camino hacia los demás. Sólo hay una cosa que debe 
preocuparnos: “que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y 
el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los 
contenga, sin un horizonte de sentido y de vida” (EG 49). ¿Sentimos de 
verdad todos los cristianos esta inquietud?

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca

Un CAMí D’ALLIBERAMEnT (full Dominical 10-3-19)

Benvolguts diocesans:
La Quaresma és un camí que emprenem tant individualment com comuni-

tàriament a imitació del poble d’Israel, que va travessar el desert per arribar 
a la terra promesa, passant de l’esclavitud a la llibertat. Realitzem aquest 
camí seguint els passos de Jesús, el nostre mestre i model, que ens ensenya 
a ser lliures per a servir a Déu. Segons l’Evangeli de Sant Marc, Jesús va 
ser portat per l’Esperit al desert, d’on va sortir enfortit per emprendre la 
seva missió (Mc 1, 12-15). També nosaltres volem endinsar-nos al desert 
quaresmal per tal d’aprendre a viure amb més fidelitat a l’Evangeli i arribar 
renovats a la Pasqua. Cada any Déu ens concedeix l’oportunitat de celebrar 
“els misteris que ens van donar nova vida” i d’aquesta manera “arribar a ser 
amb plenitud fills de Déu” (prefaci I). 

La llibertat i salvació que ens ha arribat per mitjà de Jesucrist es pot con-
templar com una cosa ja realitzada, però també com una cosa que s’està 
realitzant i com una cosa que esperem. Per la mort i resurrecció de Crist, 
hem estat salvats i alliberats. L’amor de Déu, manifestat amb rotunditat 
en la creu de Crist, ens allibera de l’esclavitud del pecat i del poder de la 
mort. D’aquest alliberament participem pel nostre baptisme doncs hem estat 
sepultats amb Crist per viure amb ell una vida nova (cf. Rm 6, 4). Però la 
nostra llibertat també es realitza en el present. La salvació que hem rebut, 
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segueix actuant en nosaltres. L’amor del Pare va transformant la nostra vida 
i, amb la força de l’Esperit, la nostra vida es va configurant amb Crist. El 
baptisme no va ser només una cosa que vam rebre en el passat, sinó que ens 
segueix salvant. Creure ens segueix donant la llibertat. Finalment, la salva-
ció és també una cosa que esperem, perquè, com diu Sant Pau, hem estat 
salvats “en esperança” (Rm 8,24). L’amor que el Pare ens ha manifestat en 
la creu de Crist ens dóna la seguretat que aquesta salvació serà consumada 
un dia. Esperem gaudir un dia de Déu amb tot el nostre ser i viure en comu-
nió plena amb tots els éssers. 

D’aquesta salvació realitzada per Crist participa tota la creació. Jesús 
no és només el Salvador de les nostres ànimes, ni tan sols el Salvador de 
tots els homes, sinó que és Salvador del món, redemptor de tota la creació. 
Aquest aspecte còsmic de la redempció és accentuat pel Papa Francesc en 
el seu Missatge per a la Quaresma d’aquest any on recorda aquest text de 
Sant Pau: “La creació, expectant, està esperant la plena manifestació dels 
fills de Déu” (Rm 8, 19). També les criatures estan esperant la salvació. El 
món sencer desitja la seva consumació, arribar a ser el “nou cel i la terra 
nova” anunciats en l’Apocalipsi (cf. Ap 21, 1-8). 

Nosaltres podem cooperar amb aquesta salvació, que procedeix sempre 
de Déu. Recorda el Papa que “si l’home viu com a fill de Déu, si viu com 
a persona redimida, que es deixa portar per l’Esperit Sant (cf. Rm 8,14)”, 
coopera amb la redempció. D’aquesta salvació no només ens beneficiem 
nosaltres, sinó també tota la creació. Si apartem de nosaltres la lògica ego-
ista, que condueix a buscar-nos només a nosaltres mateixos, podrem ajudar 
també a totes les criatures a arribar a la plena llibertat. 

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca

LA fUERzA DESTRUCToRA DEL PECADo
(full Dominical 17-3-19)

Queridos diocesanos:
Es bueno que, en este tiempo de Cuaresma, reflexionemos sobre la fuerza 

destructora que tiene el pecado, porque el pecado rompe la armonía del 
hombre consigo mismo, con los demás hombres y con toda la creación.

El pecado nos destruye, en primer lugar, a nosotros mismos. Romper 
con Dios es siempre obrar contra nosotros mismos. El pecado interrumpe 
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la comunión con quien es nuestro origen y nos ama como Padre. Y lejos 
de su hogar quedamos degradados como personas. Este es el mensaje de 
la parábola del hijo que se marcha buscando la libertad y la felicidad fuera 
del regazo del padre y que sólo encuentra degradación y soledad (cf. Lc 15, 
11-32).

El pecado rompe también la comunión con los demás, a los que dejamos 
de ver como hermanos para verlos como rivales o considerarlos sólo como 
instrumentos para realizar nuestros deseos. No hay nada peor que convertir 
al otro en un objeto, en algo que manipulamos a nuestro antojo y usamos 
para satisfacer nuestra voluntad. 

Pero el pecado repercute también en la creación, porque conduce a per-
der la armonía con la naturaleza. El pecado no incide sólo en el interior 
del hombre, sino también en el exterior, en el mundo. En su mensaje para 
la Cuaresma de este año, el Papa Francisco incide especialmente en este 
punto. El pecado nos lleva a sentirnos dueños absolutos de la naturaleza y 
nos impide reconocernos como sus cuidadores. “Hemos crecido pensando 
que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla”, se 
dice en Laudato Si’ (n. 1). La violencia que siembra el pecado en el corazón 
del hombre le lleva al uso irresponsable de los bienes creados por Dios. 
San Pablo habla de que la creación queda sometida a “la esclavitud de la 
corrupción”.

El pecado nos conduce a mirarnos sólo a nosotros mismos, lo que nos 
vuelve ciegos para mirar a los demás y mirar a Dios. El ser humano aban-
dona la lógica del amor, para vivir sólo en la búsqueda de sí. El hombre se 
sitúa en el centro y lo quiere “todo” y lo quiere “ya”. El Papa Francisco 
habla de la lógica del “querer todo y ya, y del tener cada vez más”, que 
destruye a la persona, degrada a los demás y lleva a la explotación de la 
creación, de las personas y del medio ambiente. 

Esta situación está en las raíces del problema ecológico: el hombre se 
coloca a sí mismo en el centro y termina dando prioridad absoluta sólo a lo 
que le conviene. Lo que no sirve a nuestros intereses, se vuelve irrelevante. 
La lógica de aprovecharse de los demás para el beneficio propio lleva tanto 
a la explotación de las personas como a la degradación del medio ambiente 
(cf. LS 123). Pero esta lógica es destructora de la persona y de todo lo que 
se relacione con ella y, por eso, debe ser combatida.

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca
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Jo TAMPoC ET ConDEMno (full Dominical 24-3-2019)

Benvolguts diocesans:
Des del proper divendres a les cinc de la tarda fins dissabte a la mateixa 

hora es desenvoluparà en diverses esglésies de la nostra Diòcesi la iniciativa 
“24 hores per al Senyor”, amb la qual el Papa Francesc ens convida a la 
pregària d’adoració i ha celebrar el sagrament de la reconciliació. El tema 
triat pel Papa per a aquest any són les paraules que Jesús pronuncia davant 
la dona sorpresa en adulteri: “Tampoc jo et condemno” (Jn 8, 11).

Són paraules polides i encoratjadores. Cada un de nosaltres necessitem 
escoltar aquestes paraules de Jesús: no et condemno. Vivim en una cultura 
en què sembla que perdonar és una debilitat i que ha oblidat la importància 
de ser perdonats i estimats. No obstant això, l’ésser humà no pot viure sense 
l’experiència del perdó, que li dóna pau i serenitat i que torna l’alegria al 
cor. Només el perdó construeix, allibera i fa créixer. 

Nosaltres no som millors que l’adúltera: també nosaltres som infidels a 
Déu, perquè el nostre cor es desvia moltes vegades d’Ell i se’n va cap els 
ídols. Només la seva misericordia ens allibera i ens salva. Aquesta mise-
ricòrdia s’aconsegueix especialmente quan ens acostem al sagrament del 
perdó i escoltem de nou les paraules de Jesús: no et condemno, ves i no 
pequis més. 

L’experiència d’haver estat perdonats i estimats ens ha de conduir a fer 
nosaltres el mateix. Hem de ser homes de perdó, de concòrdia, de reconci-
liació. Compte amb els dits acusadors! Compte amb creure’ns superiors als 
altres! Cal deixar de banda la ràbia, la rancúnia, la violència i la venjança, 
per donar pas a la comprensió i el perdó. 

També com Església hem de mostrar aquest tarannà. L’actitud de l’Esglé-
sia davant el món no pot ser diferent de la del Mestre: “l’Esposa de Crist fa 
seu el comportament del Fill de Déu, que surt a trobar a tots, sense excloure 
a ningú”, va escriure el Papa Francisco (MV 12). Ai, si en la història la 
nostra Església sempre hagués fet això! Però, quantes condemnes, quants 
anatemes pronunciats en nom de Déu! Res en la vida de l’Església, ni en les 
seves paraules ni en els seus fets, hi hauria de faltar misericòrdia. 

Com que moltes vegades no actuem així, també necessitem escoltar 
aquestes paraules de Jesús com a Església. L’Església sempre està necessi-
tada de perdó i de renovació, perquè està plena d’imperfeccions; és santa, 
però està formada per homes i dones que poden ser infidels a la seva mis-
sió. Quan l’Església assenyala amb el dit acusador i tira pedres contra els 
pecadors, llavors no és millor que aquells jueus que es creien purs. I quan 
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busca el poder o el domini, quan busca destacar o brillar, llavors és esposa 
infidel que no guarda el seu cor per Crist, el seu Espòs; llavors no és millor 
que l’adúltera. 

Per això, cada un de nosaltres com la nostra Església necessita sentir la 
mirada de misericòrdia de Jesús, que s’apropa a la nostra misèria, ens acull 
i ens diu: on són els teus acusadors? Jo tampoc no et condemno.

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca

vIvIR En EL HoRIzonTE DE LA PASCUA
(full Dominical 31-3-2019)

Queridos diocesanos:
En el tiempo de Cuaresma la Iglesia nos hace una llamada fuerte a romper 

la dinámica de destrucción que supone el pecado. La Cuaresma es tiempo 
de conversión, de cambio, de plantearnos nuestra vida con sinceridad, de 
pedir perdón a Dios por nuestro egoísmo y por los muchos ídolos que vene-
ramos, por nuestras caídas e infidelidades. 

Uno de los prefacios de Cuaresma nos dice que en este tiempo el Señor 
nos concede “anhelar año tras año la solemnidad de la Pascua”. El Papa 
Francisco, en su Mensaje para la Cuaresma, nos pide “vivir en el horizonte 
de la Resurrección” y mirarlo todo con los ojos de la Pascua. Para celebrar 
el misterio pascual en plenitud, debemos vivir este tiempo con un deseo 
de ser renovados interiormente. Mediante el arrepentimiento y el perdón, 
puede ser restaurado nuestro rostro y nuestro corazón y así podremos vivir 
toda la riqueza de gracia del misterio pascual.

La Pascua es fiesta para cada uno de nosotros, porque nos da la posibili-
dad de vivir como hijos de Dios, lo que nos llena de vida. En el Pregón de 
la noche de Pascua diremos que somos arrancados del pecado, restituidos a 
la gracia y agregados a los santos. El bautismo y la Eucaristía nos permiten 
celebrar la Pascua, ser transformados por Cristo y poner toda nuestra vida 
bajo el dinamismo de la Pascua.

Es fiesta también para todos los hombres. A toda la humanidad debe 
alcanzar el mensaje de que la vida tiene la última palabra, de que el amor 
vence al mal y a la muerte, de que vale la pena gastar la vida por los otros. 
Es posible romper la lógica egoísta, que lleva a buscarse sólo a sí mismo, 
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y vivir en comunión con los demás. En el horizonte de la Pascua, el otro es 
un don para mí.

Pero también la creación puede vivir en el horizonte de la Pascua. También 
la creación quiere “celebrar la Pascua”, abrirse a la esperanza de pasar de 
la actual forma de existencia, que es transitoria, a la forma definitiva.  La 
resurrección de Cristo no sólo garantiza la inmortalidad de nuestras almas, 
sino que quiere abrazar toda la tierra, todos los seres. Todo el mundo está 
llamado a la resurrección; el cosmos será liberado también de la muerte. La 
tierra y la historia serán transfiguradas.

En nuestras manos está romper la dinámica de ruptura provocada por 
el pecado. Con la ayuda de la gracia el hombre puede vivir en comunión 
consigo mismo, con los demás seres humanos y con la creación. Entonces 
estaremos preparados para celebrar en plenitud el misterio de Pascua.

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca

ESCRITS EN PREMSA

APREnDRE A ESCoLTAR
(publicat al Diario de Menorca 12-1-19)

Cada any el poble de Menorca recorda la figura d’un sant que va viure 
a Egipte entre els anys 251 i 356. La imatge popular de Sant Antoni, amb 
el seu bàcul d’abat i la companyia del porc, es pot trobar en tots els racons 
de la nostra illa. Des de l’arribada del rei Alfons III el 1287 i la restauració 
del cristianisme a Menorca, la devoció a aquest sant es va anar estenent 
per tota la Diòcesi. Parròquies, hospitals i centres socials porten el nom del 
sant monjo que va viure gran part de la seva vida retirat en els deserts de 
l’Egipte.

Hi ha una característica peculiar de la personalitat de Sant Antoni, tal com 
ho retrata el seu biògraf, el bisbe Sant Atanasi: la seva capacitat d’escoltar 
a tots. Encara que va viure una vida de retir i oració, no va defugir mai el 
tracte amb les persones que acudien a ell demanant-li consell o ajuda. Sant 
Atanasi, a la Vida que va escriure poc després de la seva mort, refereix 
que Sant Antoni tenia el do de discernir els esperits (Vita Antonii, c. 44). 
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Posseïa, a més, un caràcter assossegat; era pacient i humil i reflectia en 
el seu rostre una gran pau i alegria: “mai estava agitat, ja que la seva 
ànima estava en pau; mai estava trist, perquè hi havia alegria en la seva 
ànima” (c. 67). Per això, una vegada que havien parlat amb ell, encara que 
haguessin hagut de travessar deserts i passar penalitats per fer-ho, “ningú 
considerava el viatge massa molest o que fos temps perdut; cadascun 
tornava sentint que havia rebut ajuda” (c. 62).

Penso que aquesta nota de la personalitat del patró de Menorca és sum-
mament necessària en el nostre temps. Vivim en l’era de la comunicació, 
però sembla que hem perdut la capacitat d’escoltar-nos. Disposem de 
telèfons mòbils, whatsapp, correus electrònics, però cada vegada és més 
difícil fer una cosa tan senzilla com establir un diàleg cordial i sincer amb 
els altres.

Sebre escoltar és un art difícil. Requereix, en primer lloc, aprendre a fer 
silenci, fent callar el que no importa i parant l’orella per allò que de debò 
és fonamental. Sant Antoni parlava d’entrar al “desert interior”, de refu-
giar-se a la “muntanya interior”, cosa que sembla gairebé impossible en 
una societat que agrada del soroll i defuig el silenci. Per escoltar es precís 
també tenir molta paciència, per a sebre esperar el moment, no accelerar 
els processos i esperar fins que sorgeixi la paraula precisa i oportuna. 
Suposa també capacitat per acollir i respectar, per cercar la veritat amb 
els altres. Escoltar no és només recollir informacions, sinó una actitud 
interior d’acollida del que l’altre diu, de disponibilitat per comprendre i 
d’humilitat per aprendre.

Necessitam aprendre a escoltar en tots els àmbits de la vida. En primer 
lloc, en les relacions familiars i d’amistat. Hem de parlar entre nosaltres, 
escoltar-nos, conèixer-nos i estimar-nos més. El Papa Francesc critica amb 
freqüència l’ús de telèfons mòbils quan s’està assegut a la taula: “quan 
els fills estan a la taula enganxats al mòbil o a la tablet, i no s’escolten 
entre ells, això no és una família. És una pensió! “(2015.11.11). Ens estem 
acostumant a una comunicació cada vegada més virtual i menys personal. 
Que mai falti l’escolta entre els esposos, dels pares cap als fills i dels fills 
cap als pares, entre els veïns o en l’ambient de treball.

Podríem demanar-li també a Sant Antoni que ens ensenyés a escoltar en 
l’àmbit de la vida pública. En els debats socials i en la política hi ha massa 
extremismes i tensions, massa insults i desqualificacions del contrari, 
massa incomprensions. No ens escoltam. No raonam les propostes de 
l’altre, sinó que, moguts per prejudicis ideològics, el rebutgem amb faci-
litat, considerant-lo un adversari. Sobreabunda la  crispació, la indignació, 
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i ens falta serenitat per establir relacions sanes i fraternals. Sant Antoni 
convidava als seus monjos a lluitar contínuament per no ser dominats per 
la ira i “els aconsellava recordar sempre la paraula de l’apòstol: que el 
sol no es posi sobre la vostra ira (Ef 4, 26)” (c. 55). No es pot construir una 
societat sobre la ira, l’enfrontament, la desconfiança i la por per aquell qui 
viu o pensa de manera diferent.

També l’Església ha d’aprendre a escoltar, perquè moltes vegades als cris-
tians ens costa escoltar. Amb freqüència domina en nosaltres la tendència a 
oferir respostes preconfeccionades i receptes preparades, sense deixar-nos 
interpel·lar realment per les preguntes que ens venen, per exemple, des 
dels àmbits dels joves o dels no creients. Ens costa de manera particular 
escoltar la veu dels que no tenen veu, dels empobrits i marginats. Si la 
nostra Església de Menorca vol ser casa de portes obertes, haurà de ser una 
Església que escolti el clam dels homes i, sobretot, el crit dels més pobres.

Què us ne sembla? En aquest dia Sant Antoni podríem demanar a aquest 
sant, “que tenia el do d’ajudar a tots” (c. 87), que ens ensenyi a escoltar-nos 
els uns als altres.

Bona festa de Sant Antoni!
† francesc Conesa ferrer,

Bisbe de Menorca

vIvIR En PRofUnDIDAD
(publicado en la web www.jovenescatólicos.es y en www.cope.es, 7-2-19)

Creo que el mayor reto que tienen los jóvenes hoy es vivir en profundi-
dad. El ambiente que les rodea les invita constantemente a la superficiali-
dad, a pasar por encima de las cosas, sin llegar a extraer todo su jugo, sin 
enfangarse en una relación que les comprometa o en un ideal que les exija. 
Las sociedades occidentales les miman y superprotegen, invitándoles a la 
autogratificación inmediata. Muchos de ellos se sienten cómodos en esa 
situación, que no les exige grandes sacrificios y que les resulta placentera. 
Pero el precio que tienen que pagar por ello es muy caro.

Lo primero que les exige la sociedad del bienestar es dejar de cuestionar 
las cosas, aceptar el mundo tal como es, sin querer transformarlo. Pero 
cuando un joven cae en esta trampa, se puede decir que ha renunciado a su 
juventud, que se ha convertido en un viejo. Si algo es propio del joven es 
la rebeldía, el querer trabajar por un ideal, el soñar con un mundo distinto. 
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Un joven que se dedica a jugar con la playstation, a mantener relaciones 
virtuales y consumir los productos que le venden, es dócil y manejable, pero 
ha dejado de ser joven.

Se le recomienda también no tomar muy en serio las grandes preguntas que 
todo ser humano –antes o después- tiene que realizar: ¿por qué estoy vivo? 
¿tiene mi vida una razón de ser? ¿qué significamos en el universo? ¿por qué 
morimos? ¿qué pasará con nosotros una vez que todas nuestras moléculas se 
desconecten entre sí? Mejor vivir en Disneyland, en el ocio permanente, en la 
evasión. ¿Por qué enfrentarse a preguntas que nadie ha resuelto? La sociedad 
actual parece decir: no hagas preguntas, disfruta. Pero tengo la sospecha de 
que con ello el joven está renunciando a otro elemento fundamental de su 
vida: la capacidad de cuestionar, de preguntar, de buscar sin límite.

Aún más peligrosa me parece la tercera recomendación que la cultura 
actual realiza al joven: no te comprometas en ninguna relación seria, vive 
con libertad para elegir a quien quieras y cuando quieras. Pero, de nuevo, 
unas relaciones frívolas y superficiales sólo pueden generar personas frívo-
las y superficiales, porque las personas crecemos cuando amamos y cuando 
sabemos lo que es ser amados de verdad, hasta el fondo. Pero este amor no 
se puede alcanzar si no hay sacrificio, entrega y compromiso.

Por todo esto, mi recomendación a los jóvenes es muy sencilla: vive la 
vida, goza de ella, y para eso vívela en profundidad. No te conformes con 
vivir en un mundo domesticado. No dejes que la cultura actual te anestesie. 
Cuestiona el mundo, enfréntate a las grandes preguntas, ama con todo tu 
ser a los demás. Si así lo haces, entonces –sólo entonces- podrás estar en 
condiciones de enfrentarte al misterio más apasionante, un misterio de amor 
y de gracia cuyo nombre es Dios.

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca

Un fUTURo SIn HAMBRE
(publicado en el Diario de Menorca, 8-2-19)

La cultura que nos rodea favorece la insensibilidad ante el dolor de los 
demás. Las sociedades del bienestar en que vivimos, nos incitan a preocu-
parnos por nosotros mismos y cuidar de nuestros intereses, pero nos vuel-
ven insensibles ante el sufrimiento del prójimo. Si realmente pensáramos en 
todas las personas que habitan nuestro mismo mundo y que pasan hambre, 
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no podríamos mantener un estilo de vida caracterizado por el despilfarro y 
el descarte.

“Manos Unidas” hace bien en recordarnos cada año que hay 821 millones 
de personas que no tienen nada que echarse a la boca (una de cada nueve). 
Desde hace 60 años, sus campañas han buscado despertar la conciencia de 
la sociedad española e impulsar actitudes, acciones y decisiones que permi-
tan transformar este mundo, en el que hay tanta desigualdad, en un mundo 
basado en la igual dignidad de las personas. Los datos que nos ofrecen son 
escalofriantes: cada día mueren en el mundo unas 25.000 personas por cau-
sas relacionadas con el hambre. Son datos duros que reclaman una reacción 
por nuestra parte.

La Iglesia tiene la convicción de que los bienes de la tierra están desti-
nados a todos los hombres. La pobreza y el hambre no forman parte del 
plan de Dios, ni son tampoco una fatalidad, sino que se deben a la injusta 
distribución de los bienes. El egoísmo y la avaricia nos han conducido a un 
mundo que está montado sobre interese políticos y económicos, en lugar de 
estar asentado sobre la dignidad inviolable de cada persona. 

Nosotros creemos que no es una utopía trabajar por un mundo más justo y 
que está en nuestra mano hacerlo. Para eso hemos de tomar en serio lo que está 
pasando en nuestro mundo, el sufrimiento de tantas personas, y pensar qué es 
lo que cada uno podemos aportar. El Papa Francisco, en un mensaje muy claro 
al Director de la FAO, le decía que ya está bien de declaraciones solemnes y 
de compromisos que no se llevan a cabo. El hambre y la malnutrición de tantas 
personas nos exige pasar a la acción: “podemos soñar con un futuro sin hambre, 
pero sólo es legítimo si nos empeñamos en procesos tangibles, en relaciones 
vitales, planes operativos y compromisos reales” (16-10-2018).

Con sus proyectos, Manos Unidas pretende garantizar el “derecho al desa-
rrollo” de las personas y los pueblos. Por eso, junto a proyectos de atención 
a las personas que carecen de alimentos suficientes, desarrolla también pro-
yectos agrícolas, educativos, de salud y de promoción de la mujer, porque 
todas estas cosas están en el trasfondo del hambre. Para combatir el hambre 
no bastan acciones reactivas sino que hay que desarrollar enfoques proacti-
vos, atacando las causas del hambre y la pobreza: la extrema desigualdad, 
la mala distribución de los recursos del planeta, los conflictos sangrientos o 
el analfabetismo. Esto es lo que intenta Manos Unidas con sus programas y 
proyectos de desarrollo. Colaborar con ellos es una buena manera de con-
tribuir a forjar un futuro sin hambre.

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca
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vALE LA PEnA SER SACERDoTE
(publicado en el Diario de Menorca 16-3-19)

No corren buenos tiempos para los sacerdotes. Sobre sus espaldas están 
cayendo los abusos que unos cuantos cometieron. Son crímenes terribles 
que a todos nos espantan siempre y mucho más cuando proceden de minis-
tros sagrados. Pero la tendencia a generalizar provoca que muchos identifi-
quen sacerdote y pederasta y que no pocos sacerdotes se vean injustamente 
señalados y avergonzados.

Y, sin embargo, vale la pena ser sacerdote. Vale la pena vivir la vida con 
la ilusión de dar a conocer a Jesucristo, celebrar su amor y transmitirlo a 
los demás. De ello no sólo son testigos tantos sacerdotes buenos que expe-
rimentan cada día el gozo de haber entregado su vida por el Evangelio, 
sino también los cinco jóvenes de Menorca que decidieron un día entrar 
en el Seminario. Pensaron que valía la pena apostarlo todo por el Reino y 
poner su vida a disposición de la Iglesia, para servir al pueblo de Dios allí 
donde fuera necesario. No son unos locos temerarios; saben muy bien que 
viven en una Iglesia cargada de deficiencias y debilidades, en la que puede 
darse el deseo de dominio, la doble vida, la fragilidad e incluso el pecado 
horrendo. Pero saben también que sólo en esta Iglesia hoy humillada y aver-
gonzada se puede seguir siendo discípulo del Único por el que vale la pena 
entregarlo todo. Además, sólo esa Iglesia, aun en medio de sus deficiencias 
e imperfecciones, es transmisora de una Buena Noticia que vale la pena 
seguir gritando.

Hay una palabra clave para entender su comportamiento: vocación. 
No quieren ser sacerdotes porque les agrade ese oficio o porque sientan 
una inclinación hacia él, sino porque han descubierto que Alguien les ha 
llamado y les ha pedido que lo fueran. Vocación es darse cuenta de que 
tu vida tiene una dirección y un sentido, porque responde al proyecto que 
Dios ha hecho para ti. Por eso, cuando uno descubre su vocación, no le 
importan los esfuerzos y sacrificios que tenga que realizar, porque sabe 
que vale la pena hacerlos. Y sabe, sobre todo, que nunca podrá ser feliz 
si no los realiza.

Nuestros seminaristas son fuente de esperanza para esta Iglesia no sólo 
porque garantizan que las comunidades cristianas de Menorca sigan contan-
do con unos pastores en el futuro, sino sobre todo porque, con su juventud, 
nos contagian la ilusión por ser cristiano y con su esfuerzo nos animan a 
trabajar para hacer posible una Iglesia más auténtica, más luminosa, más 
transparente y más gozosa.
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Al celebrar el día del Seminario les debemos, al menos, una plegaria al 
Padre pidiendo que no se detengan en el camino y que tengan el coraje de 
llegar hasta el final. Y no nos olvidemos también de pedir que siga habiendo 
jóvenes que descubran que, a pesar de todo, vale la pena ser sacerdote.

† francesc Conesa ferrer,
Obispo de Menorca

CARTES

ALS gERMAnS MAJoRS DE LES ConfRARIES DE SETMAnA 
SAnTA, ConvoCAnT LA III TRoBADA DIoCESAnA

Ciutadella 15 de gener de 2019
Estimats confrares:
Per tercer any, us convoc a la trobada diocesana dels germans majors i 

juntes directives de les Confraries de Setmana Santa de Menorca. Aquesta 
trobada és una ocasió propícia per a tractar alguns assumptes que ens 
preocupen i per posar de manifest la connexió directa de les Confraries de 
Menorca amb l’Església Diocesana.

La trobada d’aquest any tindrà lloc el proper dissabte 16 de febrer a les 
instal·lacions del Santuari del Toro. Començarem a les 10.30 h. i acabarem 
a les 13.30 h. Aquest any ens acompanyarà Mn. Vicent Ribas Prats, vicari 
general d’Eivissa, qui ens parlarà de la importància que tenen les confraries 
en una Església “en sortida”, en connexió amb el pla pastoral de Menorca.

Al final del matí, al voltant de les 12.30 h. us donarem dues informaci-
ons que consider seran del vostre interès. La primera, serà sobre la llei de 
protecció de dades i la seva aplicació en l’àmbit de les Confraries. La sego-
na, sobre el “protocol de prevenció i actuació davant els abusos sexuals a 
menors” aprovat a la diòcesi de Menorca.

Aprofit l’ocasió per desitjar-vos un bon any nou. Que el Senyor us ompli 
de les seves benediccions.

† francesc Conesa ferrer,
Bisbe de Menorca



52 Sr. Bisbe

CARTA SoBRE EL CongRéS DE LAICS 

Ciutadella, 20 de març de 2019
Benvolguts diocesans:
La Conferència Episcopal Espanyola ha posat en marxa la realització 

d’un Congrés de Laics. La fase final es desenvoluparà a Madrid dels dies 
14 al 16 de febrer de 2020. El lema escollit és “Poble de Déu en sortida”. 
L’objectiu del Congrés és “impulsar la conversió pastoral i missionera del 
laïcat en el Poble de Déu, com a signe i instrument de l’anunci de l’Evan-
geli de l’esperança i de l’alegria, per acompanyar els homes i dones en els 
seus anhels i necessitats, en el seu camí cap a una vida més plena “. Com 
es pot veure, el Congrés s’integra perfectament en el programa pastoral de 
la nostra Diòcesi, que té com a meta ser una Església de portes obertes que 
és més comunitària i en la qual tots els membres del poble de Déu es senten 
corresponsables en la missió.

En les últimes sessions del Consell Presbiteral i del Consell de Pastoral 
de la Diòcesi s’ha tractat aquest tema i els dos consells estan d’acord en 
que Menorca ha de participar al Congrés. Això ens exigeix posar en marxa 
la fase preparatòria del Congrés. Per a aquesta fase se’ns demana, sobretot, 
treballar un document-qüestionari i enviar les respostes, abans de finals 
d’octubre, a la Conferència Episcopal. Amb la síntesi de les respostes de 
totes les Diòcesis participants, s’elaborarà el “instrumentum laboris” o guia 
del Congrés. El qüestionari està pensat per a ser tractat en tres sessions: 
reconèixer, interpretar i triar. Aquesta fase preparatòria ha de concloure amb 
una trobada diocesana, en la qual s’exposin les conclusions.

En ambdós Consells diocesans es van comentar també les dificultats 
de posar en marxa ara aquest procés. Certament esteim a la recta final de 
curs i resulta complicat introduir altres reunions i més en la proximitat de 
la Setmana Santa. A més, en el moment en què ens trobam es deixa sentir 
un cert cansament tant en els sacerdots com en els agents de pastoral. Però 
també s’està d’acord en que val la pena fer un esforç per participar en aquest 
Congrés.

Per aquesta raó, deman als sacerdots, diaques, religiosos i dirigents de 
moviments d’apostolat seglar, que ofereixin a tots els laics de Menorca la 
possibilitat de participar en aquesta fase del Congrés. Per a això propòs 
que en les misses dominicals del dia 31 de març es parli del Congrés i es 
convidi a formar grups que participin en el mateix. Si en una parròquia no 
es pogués formar un grup, suggereix que s’uneixi a una altra parròquia o 
comunitat. Els arxiprests poden ajudar a la formació dels grups i seran els 
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encarregats de prendre nota dels grups que es vagin formant en el seu arxi-
prestat. A la pàgina http://www.pueblodediosensalida.com/ podeu trobar 
tota la informació sobre el Congrés.

Hem pensat també que tota aquesta fase prèvia del Congrés podria con-
cloure el dissabte dia 12 d’octubre. En aquesta ocasió deixaríem l’habitual 
jornada de formació de catequistes i tindríem una trobada especial, dividida 
en dues parts. A la primera part, s’exposarien les conclusions del treball dio-
cesà. A la segona part, realitzaríem una celebració eucarística d’enviament 
dels agents de pastoral de les parròquies (catequistes, professors, Caritas, 
pastoral de malalts, etc.) en connexió amb el “mes missioner extraordinari” 
que ha convocat el Papa Francesc.

Us deman, per tant, que feim un esforç per prendre part en aquest Congrés. 
Crec que serà un gran bé per al nostre laïcat. Així ho deman al Senyor, per 
intercessió de Santa Maria.

Rebeu la meva salutació fraterna,
† francesc Conesa ferrer,

Bisbe de Menorca
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SECRETARIA gEnERAL

DECRETS I NOMENAMENTS

fRAnCESC ConESA fERRER
BISBE DE MEnoRCA

D’acord amb l’article 45 dels Estatuts de Caritas Diocesana 

noMEno

DIRECToRA DE CARITAS ARXIPRESTAL DE MAó
A la Sra. Milagros Pons florit,

per un període de tres anys, renovables, amb totes les competències que 
l’anomenat Estatut li confereix.

Agraeixo la seva disponibilitat amb la confiança que posarà tot el seu 
interès i capacitat en aquest servei que se li encomana. 

Ciutadella de Menorca, 10 de gener de 2019.

† 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

Atesa la petició presentada pel Sr. Rafel Enrich, President del Centre 
Catequístic de St. Miquel, de Ciutadella de Menorca, tenint en compte els 
precedents següent:

Que des del curs 2017-2018 els fidels d’aquest Centre participen a la 
Vetlla Pasqual que es celebra a la Catedral de Menorca;

Que era costum batejar durant la Vetlla Pasqual als fillets i filletes en edat 
catequètica que encara no havien estat batejats.

Que aquest costum també es seguia a altres Centres Catequístics de la 
Diòcesi.

Atès allò establert al c. 857 del Codi de Dret Canònic, i 
Atès el parer favorable del  Col·legi de Consultors

AUToRITzo

Que es pugui batiar durant una celebració del diumenge de pasqua o del 
Diumenge de l’Octava de Pasqua a l’Església de St. Miquel, aixecant la par-
tida corresponent que quedarà inscrita al llibre de baptismes de la Catedral.

Ciutadella de Menorca, 15 de febrer de 2019.

† 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

DECRET PEL QUAL ES DISPENSA DE L’OBLIGACIÓ
DE PARTICIPAR EN LA CELEBRACIÓ EUCARÍSTIC

 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 dispensa del c. 1245 CIC en relació 
al c. 87 CIC, en la festa de Sant Josep d’aquest any, els fidels quedin dispen-
sats 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 14 de març del 
2019. 

† francesc Conesa ferrer 
Bisbe de Menorca 

Per manament del Sr. Bisbe,
Jaume Ametller Pons

Secretari General i Canceller
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CRÒnICA DE LA REUnIó DEL ConSELL DE PRESBITERI
30-01-2019

Després de la pregària de l’hora menor de Tèrcia, i d’aprovar l’acta ante-
rior sense esmenes, el Bisbe introduí l’ordre del dia amb els següents punts:

1. Participació diocesana en el Congrés de laics. 
Un congrés nacional de Laics, previst en el pla pastoral de la CEE, és 

convocat per als dies 14-16 de febrer de 2020 a Madrid, que anirà precedit 
d’una fase de preparació per diòcesis. 

El Bisbe plantejà la conveniència o no de participar-hi i després del col-
loqui es va decidir participar i portar a terme la fase diocesana del congrés, 
tenint	en	compte	les	dificultats	de	temps	i	les	circumstàncies	de	cada	par-
ròquia/comunitat i també haurà que veure el parer del Consell diocesà de 
Pastoral que reuneix una bona representació del laïcat de la diòcesi.

2. Protocol de prevenció d’abusos sexuals
El Sr. Bisbe va explicar que la nostra Diòcesi ha adoptat i aprovat com a 

propi els protocols de la diòcesi d’Astorga i que es tracta d’assumir-los ad 
experimentum per a un termini de 5 anys mentre no es disposi una altra cosa 
per part De la Santa Seu o de la Conferència Episcopal

Es va fer un repàs dels esmentats protocols per al coneixement de tots els 
assistents. Es tracta d’una guia pràctica i senzilla de criteris orientadors per 
a la prevenció, la detecció i l’actuació en relació als esmentats abusos

Per a la PREVENCIÓ es va dir que s’havia de tenir molta cura en la se-
lecció del personal eclesial responsable de feina amb menors que haurà de 
signar un compromís escrit. 

També es va dir que sobre la DETECCIÓ, REVELACIÓ I DENÚNCIA 
dels casos la guia exposa uns indicadors i proposa el procediment que cal 
seguir sobre les coses a fer, dir o evitar. 

3. nous estatuts dels consells arxiprestals
Es	varen	repartir	còpies	dels	estatuts	que	són	una	simplificació	i	adequació	

a la realitat dels que ja existien.

4. Reorganització de l’organigrama diocesà.
També es va repartir un document on s’expliquen els criteris seguits, al-

gunes orientacions pastorals i la proposta d’organigrama. Aquest s’articula 
en quatre àrees que són:
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L’ANUNCI, 
LA LITÚRGIA I L’ESPIRITUALITAT, 
LA PASTORAL SOCIAL, i una de nova que es pot dir 
DEL LAÏCAT, DE L’APOSTOLAT SEGLAR O DE LES PERSONES. 

El Bisbe puntualitzà que  és un nou organigrama sinó un retoc de l’existent 
en	vistes	a	una	major	simplificació	i	racionalitat,	i	els	responsables	(delegats	
d’àrea i directors dels secretariats) han de ser nomenats per a un termini de 
4-5 anys i així evitar que s’eternitzin en el càrrec. 

5. Sobre el procés de beatificació / canonització d els sacerdots màrtirs 
durant la persecució religiosa

Són una quarantena els capellans menorquins que van morir víctimes de 
la persecució. Seria de justícia un reconeixement. En principi només entra-
rien en el procés els capellans.  El Consell va aprovar aquesta proposta de 
començar el procés.

CRÒnICA DEL ConSELL PASToRAL DIoCESà
DEL 16-03-2019

Sota la presidència del Sr. Bisbe de la Diòcesi de Menorca, Mons. 
Francesc Conesa Ferrer, dia 16 d’octubre de 2019, a les 10.30 hores, tin-
gué lloc a les dependències del santuari de la Mare de Déu del Toro, as 
Mercadal, una reunió del Consell Pastoral Diocesà.

1.- Els membres assistents obriren les deliberacions amb una oració inici-
al com a primer punt de l’ordre del dia. Tots plegats, hi fan la lectura de la 
“Pregària a la Mare de Déu” de l’Ex. Ap. Evangelii Gaudium. 

Acte seguit, es passa a desenvolupar la resta de temes prevists, formats 
pels següents punts:

2.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent al 20 
d’octubre de 2018. S’hi observaren alguns errors materials que afecten la 
relació de persones assistents, i es manà que hi foren esmenats.

3.- Proposta d’organització de la secció pastoral de la Cúria i diàleg sobre 
les jornades diocesanes inscrites al calendari diocesà.
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El Sr. Bisbe presentà una proposta d’organització de la Secció Pastoral de 
la Cúria  amb el repartiment d’un document escrit sota aquest títol.

Va recordar que l’ordenació de la Secció Pastoral s’estructura a través de 
quatre àrees: de l’Anunci, de l’Espiritualitat, de la Pastoral Social i la del 
Mitjans de Comunicació Social. La modificació que es planteja suggereix 
una estructura de cinc àrees, la cinquena de les quals seria l’Àrea del Laï-
cat, també susceptible de ser anomenada Àrea de l’Apostolat o Àrea de les 
Persones.  Les altres quatre àrees no experimentarien canvis significatius 
pel que fa a la denominació i a l’abast respectiu.

Després de fet el torn d’observacions d’uns i altres, el Sr. Bisbe insistí que 
la proposta d’organigrama no ha de ser vista com un objectiu, sinó com un 
instrument de treball ordenat i estructurat. 

Tot i que Comissió de Pastoral no pren una resolució explícita, ni es mani-
festa mitjançant cap forma de votació, quedà acceptada la proposta bàsica 
que presentava el Sr. Bisbe.

Es passà a continuació al diàleg sobre les jornades diocesanes inscrites al 
calendari diocesà.

El plantejament inicial és obrir un diàleg en relació als actes o jorna-
des diocesanes que figuren en els nostres calendaris diocesans, per si fos 
aconsellable fer-hi eliminacions o unificacions dels mateixos, tot buscant 
la màxima racionalitat i operativitat. Finalment es va acordar que per tal 
d’evitar coincidències  o acumulació de jornades en poc temps, tot això es 
tingui en compte a l’hora de la programació del calendari diocesà.

4.- Participació de la nostra diòcesi en el congrés nacional de laics que es 
celebrarà a Madrid el mes de febrer de 2020.

El Sr. Bisbe obrí aquest punt presentant un vídeo de promoció del futur 
congrés de laics del mes de febrer de 2020, sota el lema PUEBLO DE DIOS 
EN SALIDA.

A més, el Sr. Bisbe record`quins serien els objectius que s’hi voldrien 
desenvolupar, a partir de les tres etapes prèvies de preparació que s’hi han 
marcat.

Ara mateix, el Sr. Bisbe recordà que ens trobam en l’etapa anomenada de 
precongrés, i que és sobre aquest estadi que cal que el Consell de Pastoral, 
s’hi pronunciï en aquesta sessió.

Es va concretar en un qüestionari  per a tres sessions: reconèixer, interpre-
tar i elegir, que treballaran els grups que es formaran per a l’etapa diocesana.

En els torns de paraula, es confirmà l’opinió unànime que cal assegurar la 
nostra presència com a comunitat diocesana menorquina a la fase nacional. 
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I es proposa que  es facin crides en els següents diumenges a les diferents 
parròquies/comunitats, per tal de mirar que es formin grups de treball inte-
ressats en el congrés.

5.- Accions portades a terme fins ara a la diòcesi, parròquies i comunitats, 
arxiprestats, àrees i secretariats en relació a l’objectiu fixat per aquest curs 
al Pla Diocesà de Pastoral.

Feta la introducció a l’assumpte per part del Sr. Bisbe, es va dir que s’ha-
vien enviat a les parròquies i a les persones individuals que han pres part 
en el Pla Diocesà de Pastoral per al període 2018-22 unes plantilles per tal 
que contestin a un seguit de qüestions; i que s’està a l’espera de rebre’ls i 
resumir-les.

6.- Informacions, precs i suggeriments.
En el capítol d’informacions, el Sr. Bisbe confirmà les notícies aparegu-

des en premsa segons les quals es volia iniciat un procés per a la beatificació 
dels preveres màrtirs de la Guerra Civil espanyola de 1936-39. I, en aquest 
sentit, el Sr. Bisbe s’hi reafirmà, per com creu que és de justícia obrir el 
procés corresponent. Davant la pregunta de per que només hauria d’afectar 
els capellans que hi van morir, el Sr. Bisbe considerà que són, justament, 
els capellans aquells en torna dels qual és més fàcil demostrar-hi una mort 
martirial; no així en el cas de les persones laiques. De moment, va dir que 
s’havia iniciat amb la recollida de signatures i amb la recopilació de la 
informació històrica.

També informà el Sr. Bisbe que s’havia publicat un document de protocol 
per a la prevenció d’abusos als joves. Es tracta d’un text articulat que es 
refereix a la prevenció i a les actuacions si arriba el cas.

A més, feu sebre que el proper dia 18 de juny es compliran tres-cents anys 
de la consagració de la catedral basílica de Menorca, duta a terme en el 
seu dia per un bisbe de Sicília. L’efemèride comportarà l’edició d’un llibre 
sobre la catedral, una exposició i una missa d’acció de gràcies.

D’altra banda, es recordà que de manera imminent es durà a terme la 
solemne ordenació de diaca a Jean Marie Ngele, que serà la primera orde-
nació del nostre actual bisbe diocesà.

El Sr. Guillem Ferrer digué que la trobada del voluntariat serà dia 13 
d’abril. I el Sr. Joan Mercadal, que en el mes d’octubre serà el mes extra-
ordinari de les missions i els missioners, per la qual cosa es prepara un 
programa d’actes específic. 
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I no havent-hi més precs ni suggeriments, i després de feta una oració 
final, essent les 13 hores i  21 minuts de la data up supra, s’aixecà la sessió, 
del contingut de la qual dona fe la presenta crònica.

InSTITUCIó D’ACÒLIT
El dia 13 de gener de 2019, en la festa del baptisme del Senyor, el bisbe 

diocesà va conferir el ministeri d’acòlit al Sr.  Sebastià Bosch, candidat al 
diaconat permanent, a la parròquia de Sant Esteve de Ciutadella.

oRDEnACIó DE DIACA

El diumenge dia 17 de març, el Sr. Bisbe va conferir l’ordre del diaco-
nat al seminarista Jean Marie Nguele a la Catedral de Menorca, en una 
cerimònia que va comptar amb gran assistència de fidels i en què va estar 
present el pare de Jean Marie, alguns familiars i l’ambaixador del Camerun 
a Espanya, juntament amb la seva esposa.
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SAnT PARE

DoCUMEnTo SoBRE LA fRATERnIDAD HUMAnA
PoR LA PAz MUnDIAL y LA ConvIvEnCIA CoMÚn

Prefacio
La fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener 

y amar. Por la fe en Dios, que ha creado el universo, las criaturas y todos 
los seres humanos -iguales por su misericordia-, el creyente está llamado 
a expresar esta fraternidad humana, protegiendo la creación y todo el uni-
verso y ayudando a todas las personas, especialmente las más necesitadas 
y pobres.

Desde este valor trascendente, en distintos encuentros presididos por una 
atmósfera de fraternidad y amistad, hemos compartido las alegrías, las tris-
tezas y los problemas del mundo contemporáneo, en el campo del progreso 
científico y técnico, de las conquistas terapéuticas, de la era digital, de los 
medios de comunicación de masas, de las comunicaciones; en el ámbito de 
la pobreza, de las guerras y de los padecimientos de muchos hermanos y 
hermanas de distintas partes del mundo, a causa de la carrera de armamento, 
de las injusticias sociales, de la corrupción, de las desigualdades, del degra-
do moral, del terrorismo, de la discriminación, del extremismo y de otros 
muchos motivos.

De estos diálogos fraternos y sinceros que hemos tenido, y del encuentro 
lleno de esperanza en un futuro luminoso para todos los seres humanos, 
ha nacido la idea de este «Documento sobre la Fraternidad Humana». Un 
documento pensado con sinceridad y seriedad para que sea una declaración 
común de una voluntad buena y leal, de modo que invite a todas las perso-
nas que llevan en el corazón la fe en Dios y la fe en la fraternidad humana a 
unirse y a trabajar juntas, para que sea una guía para las nuevas generacio-
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nes hacia una cultura de respeto recíproco, en la comprensión de la inmensa 
gracia divina que hace hermanos a todos los seres humanos.

Documento
En el nombre de Dios que ha creado todos los seres humanos iguales en 

los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir 
como hermanos entre ellos, para poblar la tierra y difundir en ella los valo-
res del bien, la caridad y la paz.

En el nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar, 
afirmando que quien mata a una persona es como si hubiese matado a toda 
la humanidad y quien salva a una es como si hubiese salvado a la humani-
dad entera.

En el nombre de los pobres, de los desdichados, de los necesitados y de 
los marginados que Dios ha ordenado socorrer como un deber requerido a 
todos los hombres y en modo particular a cada hombre acaudalado y aco-
modado.

En el nombre de los huérfanos, de las viudas, de los refugiados y de los 
exiliados de sus casas y de sus pueblos; de todas las víctimas de las guerras, 
las persecuciones y las injusticias; de los débiles, de cuantos viven en el 
miedo, de los prisioneros de guerra y de los torturados en cualquier parte 
del mundo, sin distinción alguna.

En el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la 
convivencia común, siendo víctimas de la destrucción, de la ruina y de las 
guerras.

En nombre de la «fraternidad humana» que abraza a todos los hombres, 
los une y los hace iguales.

En el nombre de esta fraternidad golpeada por las políticas de integrismo 
y división y por los sistemas de ganancia insaciable y las tendencias ideo-
lógicas odiosas, que manipulan las acciones y los destinos de los hombres.

En el nombre de la libertad, que Dios ha dado a todos los seres humanos, 
creándolos libres y distinguiéndolos con ella.

En el nombre de la justicia y de la misericordia, fundamentos de la pros-
peridad y quicios de la fe.

En el nombre de todas las personas de buena voluntad, presentes en cada 
rincón de la tierra.

En el nombre de Dios y de todo esto, Al-Azhar al-Sharif -con los musul-
manes de Oriente y Occidente-, junto a la Iglesia Católica -con los católi-
cos de Oriente y Occidente-, declaran asumir la cultura del diálogo como 
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camino; la colaboración común como conducta; el conocimiento recíproco 
como método y criterio.

Nosotros -creyentes en Dios, en el encuentro final con él y en su jui-
cio-, desde nuestra responsabilidad religiosa y  moral, y a través de este 
Documento, pedimos a nosotros mismos y a los líderes del mundo, a los 
artífices de la política internacional y de la economía mundial, comprome-
terse seriamente para difundir la cultura de la tolerancia, de la convivencia y 
de la paz; intervenir lo antes posible para parar el derramamiento de sangre 
inocente y poner fin a las guerras, a los conflictos, a la degradación ambien-
tal y a la decadencia cultural y moral que el mundo vive actualmente.

Nos dirigimos a los intelectuales, a los filósofos, a los hombres de reli-
gión, a los artistas, a los trabajadores de los medios de comunicación y a 
los hombres de cultura de cada parte del mundo, para que redescubran los 
valores de la paz, de la justicia, del bien, de la belleza, de la fraternidad 
humana y de la convivencia común, con vistas a confirmar la importancia 
de tales valores como ancla de salvación para todos y buscar difundirlos en 
todas partes.

Esta Declaración, partiendo de una reflexión profunda sobre nuestra reali-
dad contemporánea, valorando sus éxitos y viviendo sus dolores, sus catás-
trofes y calamidades, cree firmemente que entre las causas más importantes 
de la crisis del mundo moderno están una conciencia humana anestesiada y 
un alejamiento de los valores religiosos, además del predominio del indivi-
dualismo y de las filosofías materialistas que divinizan al hombre y ponen 
los valores mundanos y materiales en el lugar de los principios supremos y 
trascendentes.

Nosotros, aun reconociendo los pasos positivos que nuestra civilización 
moderna ha realizado en los campos de la ciencia, la tecnología, la medi-
cina, la industria y del bienestar, en particular en los países desarrollados, 
subrayamos que, junto a tales progresos históricos, grandes y valiosos, se 
constata un deterioro de la ética, que condiciona la acción internacional, 
y un debilitamiento de los valores espirituales y del sentido de responsa-
bilidad. Todo eso contribuye a que se difunda una sensación general de 
frustración, de soledad y de desesperación, llevando a muchos a caer o en 
la vorágine del extremismo ateo o agnóstico, o bien en el fundamentalismo 
religioso, en el extremismo o en el integrismo ciego, llevando así a otras 
personas a ceder a formas de dependencia y de autodestrucción individual 
y colectiva.

La historia afirma que el extremismo religioso y nacional y la intolerancia 
han producido en el mundo, tanto en Occidente como en Oriente, lo que 
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podrían llamarse los signos de una «tercera guerra mundial a trozos», signos 
que, en diversas partes del mundo y en distintas condiciones trágicas, han 
comenzado a mostrar su rostro cruel; situaciones de las que no se conoce con 
precisión cuántas víctimas, viudas y huérfanos hayan producido. Asimismo, 
hay otras zonas que se preparan a convertirse en escenario de nuevos con-
flictos, donde nacen focos de tensión y se acumulan armas y municiones, 
en una situación mundial dominada por la incertidumbre, la desilusión y el 
miedo al futuro y controlada por intereses económicos miopes.

También afirmamos que las fuertes crisis políticas, la injusticia y la 
falta de una distribución equitativa de los recursos naturales -de los que 
se beneficia solo una minoría de ricos, en detrimento de la mayoría de los 
pueblos de la tierra- han causado, y continúan haciéndolo, gran número de 
enfermos, necesitados y muertos, provocando crisis letales de las que son 
víctimas diversos países, no obstante las riquezas naturales y los recursos 
que caracterizan a las jóvenes generaciones. Con respecto a las crisis que 
llevan a la muerte a millones de niños, reducidos ya a esqueletos huma-
nos -a causa de la pobreza y del hambre-, reina un silencio internacional 
inaceptable.

En este contexto, es evidente que la familia es esencial, como núcleo fun-
damental de la sociedad y de la humanidad, para engendrar hijos, criarlos, 
educarlos, ofrecerles una moral sólida y la protección familiar. Atacar la 
institución familiar, despreciándola o dudando de la importancia de su rol, 
representa uno de los males más peligrosos de nuestra época.

Declaramos también la importancia de reavivar el sentido religioso y 
la necesidad de reanimarlo en los corazones de las nuevas generaciones, 
a través de la educación sana y la adhesión a los valores morales y a las 
enseñanzas religiosas adecuadas, para que se afronten las tendencias indi-
vidualistas, egoístas, conflictivas, el radicalismo y el extremismo ciego en 
todas sus formas y manifestaciones.

El primer y más importante objetivo de las religiones es el de creer en 
Dios, honrarlo y llamar a todos los hombres a creer que este universo 
depende de un Dios que lo gobierna, es el Creador que nos ha plasmado 
con su sabiduría divina y nos ha concedido el don de la vida para conser-
varlo. Un don que nadie tiene el derecho de quitar, amenazar o manipular 
a su antojo, al contrario, todos deben proteger el don de la vida desde su 
inicio hasta su muerte natural. Por eso, condenamos todas las prácticas que 
amenazan la vida como los genocidios, los actos terroristas, las migracio-
nes forzosas, el tráfico de órganos humanos, el aborto y la eutanasia, y las 
políticas que sostienen todo esto.
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Además, declaramos -firmemente- que las religiones no incitan nunca a la 
guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan 
a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de 
la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones 
y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado -en 
algunas fases de la historia- de la influencia del sentimiento religioso en los 
corazones de los hombres para llevarlos a realizar algo que no tiene nada 
que ver con la verdad de la religión, para alcanzar fines políticos y econó-
micos mundanos y miopes. Por esto, nosotros pedimos a todos que cese la 
instrumentalización de las religiones para incitar al odio, a la violencia, al 
extremismo o al fanatismo ciego y que se deje de usar el nombre de Dios 
para justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo y opresión. Lo pedimos 
por nuestra fe común en Dios, que no ha creado a los hombres para que 
sean torturados o humillados en su vida y durante su existencia. En efecto, 
Dios, el Omnipotente, no necesita ser defendido por nadie y no desea que 
su nombre sea usado para aterrorizar a la gente.

Este Documento, siguiendo los Documentos Internacionales precedentes 
que han destacado la importancia del rol de las religiones en la construcción 
de la paz mundial, declara lo siguiente:

- La fuerte convicción de que las enseñanzas verdaderas de las religiones 
invitan a permanecer anclados en los valores de la paz; a sostener los valo-
res del conocimiento recíproco, de la fraternidad humana y de la conviven-
cia común; a restablecer la sabiduría, la justicia y la caridad y a despertar 
el sentido de la religiosidad entre los jóvenes, para defender a las nuevas 
generaciones del dominio del pensamiento materialista, del peligro de las 
políticas de la codicia de la ganancia insaciable y de la indiferencia, basadas 
en la ley de la fuerza y no en la fuerza de la ley.

- La libertad es un derecho de toda persona: todos disfrutan de la libertad 
de credo, de pensamiento, de expresión y de acción. El pluralismo y la 
diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son expresión de una sabia 
voluntad divina, con la que Dios creó a los seres humanos. Esta Sabiduría 
Divina es la fuente de la que proviene el derecho a la libertad de credo y a 
la libertad de ser diferente. Por esto se condena el hecho de que se obligue 
a la gente a adherir a una religión o cultura determinada, como también de 
que se imponga un estilo de civilización que los demás no aceptan.

- La justicia basada en la misericordia es el camino para lograr una vida 
digna a la que todo ser humano tiene derecho.

- El diálogo, la comprensión, la difusión de la cultura de la tolerancia, 
de la aceptación del otro y de la convivencia entre los seres humanos 
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contribuirían notablemente a que se reduzcan muchos problemas eco-
nómicos, sociales, políticos y ambientales que asedian a gran parte del 
género humano.

- El diálogo entre los creyentes significa encontrarse en el enorme espacio 
de los valores espirituales, humanos y sociales comunes, e invertirlo en la 
difusión de las virtudes morales más altas, pedidas por las religiones; signi-
fica también evitar las discusiones inútiles.

- La protección de lugares de culto -templos, iglesias y mezquitas- es 
un deber garantizado por las religiones, los valores humanos, las leyes y 
las convenciones internacionales. Cualquier intento de atacar los lugares 
de culto o amenazarlos con atentados, explosiones o demoliciones es una 
desviación de las enseñanzas de las religiones, como también una clara 
violación del derecho internacional.

- El terrorismo execrable que amenaza la seguridad de las personas, 
tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el Norte como en el Sur, 
propagando el pánico, el terror y el pesimismo no es a causa de la reli-
gión -aun cuando los terroristas la utilizan-, sino de las interpretaciones 
equivocadas de los textos religiosos, políticas de hambre, pobreza, injus-
ticia, opresión, arrogancia; por esto es necesario interrumpir el apoyo 
a los movimientos terroristas a través del suministro de dinero, armas, 
planes o justificaciones y también la cobertura de los medios, y conside-
rar esto como crímenes internacionales que amenazan la seguridad y la 
paz mundiales. Tal terrorismo debe ser condenado en todas sus formas y 
manifestaciones.

- El concepto de ciudadanía se basa en la igualdad de derechos y deberes 
bajo cuya protección todos disfrutan de la justicia. Por esta razón, es nece-
sario comprometernos para establecer en nuestra sociedad el concepto 
de plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de la palabra mino-
rías, que trae consigo las semillas de sentirse aislado e inferior; prepara el 
terreno para la hostilidad y la discordia y quita los logros y los derechos 
religiosos y civiles de algunos ciudadanos al discriminarlos.

- La relación entre Occidente y Oriente es una necesidad mutua indis-
cutible, que no puede ser sustituida ni descuidada, de modo que ambos 
puedan enriquecerse mutuamente a través del intercambio y el diálogo de 
las culturas. El Occidente podría encontrar en la civilización del Oriente 
los remedios para algunas de sus enfermedades espirituales y religiosas 
causadas por la dominación del materialismo. Y el Oriente podría encontrar 
en la civilización del Occidente tantos elementos que pueden ayudarlo a 
salvarse de la debilidad, la división, el conflicto y el declive científico, téc-
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nico y cultural. Es importante prestar atención a las diferencias religiosas, 
culturales e históricas que son un componente esencial en la formación de la 
personalidad, la cultura y la civilización oriental; y es importante consolidar 
los derechos humanos generales y comunes, para ayudar a garantizar una 
vida digna para todos los hombres en Oriente y en Occidente, evitando el 
uso de políticas de doble medida.

- Es una necesidad indispensable reconocer el derecho de las mujeres a 
la educación, al trabajo y al ejercicio de sus derechos políticos. Además, se 
debe trabajar para liberarla de presiones históricas y sociales contrarias a 
los principios de la propia fe y dignidad. También es necesario protegerla de 
la explotación sexual y tratarla como una mercancía o un medio de placer 
o ganancia económica. Por esta razón, deben detenerse todas las prácticas 
inhumanas y las costumbres vulgares que humillan la dignidad de las muje-
res y trabajar para cambiar las leyes que impiden a las mujeres disfrutar 
plenamente de sus derechos.

- La protección de los derechos fundamentales de los niños a crecer en 
un entorno familiar, a la alimentación, a la educación y al cuidado es un 
deber de la familia y de la sociedad. Estos derechos deben garantizarse y 
protegerse para que no falten ni se nieguen a ningún niño en ninguna parte 
del mundo. Debe ser condenada cualquier práctica que viole la dignidad 
de los niños o sus derechos. También es importante estar alerta contra los 
peligros a los que están expuestos - especialmente en el ámbito digital-, 
y considerar como delito el tráfico de su inocencia y cualquier violación 
de su infancia.

- La protección de los derechos de los ancianos, de los débiles, los dis-
capacitados y los oprimidos es una necesidad religiosa y social que debe 
garantizarse y protegerse a través de legislaciones rigurosas y la aplicación 
de las convenciones internacionales al respecto.

Con este fin, la Iglesia Católica y al-Azhar, a través de la cooperación 
conjunta, anuncian y prometen llevar este Documento a las Autoridades, a 
los líderes influyentes, a los hombres de religión de todo el mundo, a las 
organizaciones regionales e internacionales competentes, a las organiza-
ciones de la sociedad civil, a las instituciones religiosas y a los exponen-
tes del pensamiento; y participar en la difusión de los principios de esta 
Declaración a todos los niveles regionales e internacionales, instándolos a 
convertirlos en políticas, decisiones, textos legislativos, planes de estudio y 
materiales de comunicación.

Al-Azhar y la Iglesia Católica piden que este Documento sea objeto de 
investigación y reflexión en todas las escuelas, universidades e institutos 
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de educación y formación, para que se ayude a crear nuevas generaciones 
que traigan el bien y la paz, y defiendan en todas partes los derechos de los 
oprimidos y de los últimos.

En conclusión, deseamos que:
esta Declaración sea una invitación a la reconciliación y a la fraternidad 

entre todos los creyentes, incluso entre creyentes y no creyentes, y entre 
todas las personas de buena voluntad;

sea un llamamiento a toda conciencia viva que repudia la violencia abe-
rrante y el extremismo ciego; llamamiento a quien ama los valores de la 
tolerancia y la fraternidad, promovidos y alentados por las religiones;

sea un testimonio de la grandeza de la fe en Dios que une los corazones 
divididos y eleva el espíritu humano;

sea un símbolo del abrazo entre Oriente y Occidente, entre el Norte y el 
Sur y entre todos los que creen que Dios nos ha creado para conocernos, 
para cooperar entre nosotros y para vivir como hermanos que se aman.

Esto es lo que esperamos e intentamos realizar para alcanzar una paz 
universal que disfruten todas las personas en esta vida.

Abu Dabi, 4 de febrero de 2019

  Su Santidad   Gran Imán de Al-Azhar
  Papa Francisco   Ahmad Al-Tayyeb 

EnCUEnTRo
«LA PRoTECCIón DE LoS MEnoRES En LA IgLESIA».

DISCURSo DEL SAnTo PADRE fRAnCISCo
AL fInAL DE LA ConCELEBRACIón EUCARíSTICA

Domingo, 24 de febrero de 2019

Queridos hermanos y hermanas:
En la acción de gracias al Señor, que nos ha acompañado en estos días, 

quisiera agradeceros también a vosotros por el espíritu eclesial y el compro-
miso concreto que habéis demostrado con tanta generosidad.

Nuestro trabajo nos ha llevado a reconocer, una vez más, que la gravedad 
de la plaga de los abusos sexuales a menores es por desgracia un fenómeno 
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históricamente difuso en todas las culturas y sociedades. Solo de manera 
relativamente reciente ha sido objeto de estudios sistemáticos, gracias a 
un cambio de sensibilidad de la opinión pública sobre un problema que 
antes se consideraba un tabú, es decir, que todos sabían de su existencia, 
pero del que nadie hablaba. Esto también me trae a la mente la cruel prác-
tica religiosa, difundida en el pasado en algunas culturas, de ofrecer seres 
humanos -frecuentemente niños- como sacrificio en los ritos paganos. Sin 
embargo, todavía en la actualidad las estadísticas disponibles sobre los abu-
sos sexuales a menores, publicadas por varias organizaciones y organismos 
nacionales e internacionales (OMS, Unicef, Interpol, Europol y otros), no 
muestran la verdadera entidad del fenómeno, con frecuencia subestimado, 
principalmente porque muchos casos de abusos sexuales a menores no son 
denunciados[1], en particular aquellos numerosísimos que se cometen en el 
ámbito familiar.

De hecho, muy raramente las víctimas confían y buscan ayuda[2]. Detrás 
de esta reticencia puede estar la vergüenza, la confusión, el miedo a la ven-
ganza, los sentimientos de culpa, la desconfianza en las instituciones, los 
condicionamientos culturales y sociales, pero también la desinformación 
sobre los servicios y las estructuras que pueden ayudar. Desgraciadamente, 
la angustia lleva a la amargura, incluso al suicidio, o a veces a vengarse 
haciendo lo mismo. Lo único cierto es que millones de niños del mundo son 
víctimas de la explotación y de abusos sexuales.

Aquí sería importante presentar los datos generales -en mi opinión siem-
pre parciales- a escala mundial[3], después europeo, asiático, americano, 
africano y de Oceanía, para dar un cuadro de la gravedad y de la profundi-
dad de esta plaga en nuestras sociedades[4]. Para evitar discusiones inútiles, 
quisiera evidenciar antes de nada que la mención de algunos países tiene el 
único objetivo de citar datos estadísticos aparecidos en los informes men-
cionados.

La primera verdad que emerge de los datos disponibles es que quien come-
te los abusos, o sea las violencias (físicas, sexuales o emotivas) son sobre 
todo los padres, los parientes, los maridos de las mujeres niñas, los entre-
nadores y los educadores. Además, según los datos de Unicef de 2017 
referidos a 28 países del mundo, 9 de cada 10 muchachas, que han tenido 
relaciones sexuales forzadas, declaran haber sido víctimas de una persona 
conocida o cercana a la familia.

Según los datos oficiales del gobierno americano, en los Estados Unidos 
más de 700.000 niños son víctimas cada año de violencia o maltrato, según 
el International Center For Missing and Exploited Children (ICMEC), uno 
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de cada diez niños sufre abusos sexuales. En Europa, 18 millones de niños 
son víctimas de abusos sexuales[5].

Si nos fijamos por ejemplo en Italia, el informe del “Telefono Azzurro” 
de 2016 evidencia que el 68,9% de los abusos sucede dentro del ámbito 
doméstico del menor[6].

Teatro de la violencia no es solo el ambiente doméstico, sino también el 
barrio, la escuela, el deporte[7] y también, por desgracia, el eclesial.

De los estudios efectuados en los últimos años sobre el fenómeno de 
los abusos sexuales a menores emerge que el desarrollo de la web y de 
los medios de comunicación ha contribuido a un crecimiento notable de 
los casos de abuso y violencia perpetrados online. La difusión de la por-
nografía se está esparciendo rápidamente en el mundo a través de la Red. 
La plaga de la pornografía ha alcanzado enormes dimensiones, con efectos 
funestos sobre la psique y las relaciones entre el hombre y la mujer, y entre 
ellos y los niños. Es un fenómeno en continuo crecimiento. Una parte muy 
importante de la producción pornográfica tiene tristemente por objeto a los 
menores, que así son gravemente heridos en su dignidad. Los estudios en 
este campo documentan -es triste- que esto sucede con modalidades cada 
vez más horribles y violentas; se llega al extremo de que los actos de abuso 
son encargados y efectuados en directo a través de la Red[8].

Recuerdo aquí el Congreso internacional celebrado en Roma sobre la 
dignidad del niño en la era digital; así como el primer Fórum de la Alianza 
interreligiosa para Comunidades más seguras sobre el mismo tema y que 
tuvo lugar el pasado mes de noviembre en Abu Dabi.

Otra plaga es el turismo sexual: según los datos de 2017 de la Organización 
Mundial del Turismo, cada año en el mundo tres millones de personas 
emprenden un viaje para tener relaciones sexuales con un menor[9]. Es sig-
nificativo el hecho de que los autores de tales crímenes, en la mayor parte 
de los casos, no reconocen que están cometiendo un delito.

Estamos, por tanto, ante un problema universal y transversal que des-
graciadamente se verifica en casi todas partes. Debemos ser claros: la 
universalidad de esta plaga, a la vez que confirma su gravedad en nuestras 
sociedades[10], no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia.

La inhumanidad del fenómeno a escala mundial es todavía más grave y 
más escandalosa en la Iglesia, porque contrasta con su autoridad moral y 
su credibilidad ética. El consagrado, elegido por Dios para guiar las almas 
a la salvación, se deja subyugar por su fragilidad humana, o por su enfer-
medad, convirtiéndose en instrumento de satanás. En los abusos, nosotros 



Sant Pare 73

vemos la mano del mal que no perdona ni siquiera la inocencia de los niños. 
No hay explicaciones suficientes para estos abusos en contra de los niños. 
Humildemente y con valor debemos reconocer que estamos delante del 
misterio del mal, que se ensaña contra los más débiles porque son imagen 
de Jesús. Por eso ha crecido actualmente en la Iglesia la conciencia de que 
se debe no solo intentar limitar los gravísimos abusos con medidas discipli-
nares y procesos civiles y canónicos, sino también afrontar con decisión el 
fenómeno tanto dentro como fuera de la Iglesia. La Iglesia se siente llamada 
a combatir este mal que toca el núcleo de su misión: anunciar el Evangelio 
a los pequeños y protegerlos de los lobos voraces.

Quisiera reafirmar con claridad: si en la Iglesia se descubre incluso un 
solo caso de abuso -que representa ya en sí mismo una monstruosidad-, ese 
caso será afrontado con la mayor seriedad. Hermanos y hermanas, en la 
justificada rabia de la gente, la Iglesia ve el reflejo de la ira de Dios, traicio-
nado y abofeteado por estos consagrados deshonestos. El eco de este grito 
silencioso de los pequeños, que en vez de encontrar en ellos paternidad y 
guías espirituales han encontrado a sus verdugos, hará temblar los corazo-
nes anestesiados por la hipocresía y por el poder. Nosotros tenemos el deber 
de escuchar atentamente este sofocado grito silencioso.

No se puede, por tanto, comprender el fenómeno de los abusos sexuales 
a menores sin tomar en consideración el poder, en cuanto estos abusos son 
siempre la consecuencia del abuso de poder, aprovechando una posición 
de inferioridad del indefenso abusado que permite la manipulación de su 
conciencia y de su fragilidad psicológica y física. El abuso de poder está 
presente en otras formas de abuso de las que son víctimas casi 85 millones 
de niños, olvidados por todos: los niños soldado, los menores prostituidos, 
los niños malnutridos, los niños secuestrados y frecuentemente víctimas 
del monstruoso comercio de órganos humanos, o también transformados 
en esclavos, los niños víctimas de la guerra, los niños refugiados, los niños 
abortados y así sucesivamente.

Ante tanta crueldad, ante todo este sacrificio idolátrico de niños al 
dios del poder, del dinero, del orgullo, de la soberbia, no bastan meras 
explicaciones empíricas; estas no son capaces de hacernos comprender la 
amplitud y la profundidad del drama. Una vez más, la hermenéutica posi-
tivista demuestra su propio límite. Nos da una explicación verdadera que 
nos ayudará a tomar las medidas necesarias, pero no es capaz de darnos 
un significado. Y hoy necesitamos tanto explicaciones como significados. 
Las explicaciones nos ayudarán mucho en el ámbito operativo, pero nos 
dejan a mitad de camino.
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¿Cuál es, por tanto, el “significado” existencial de este fenómeno crimi-
nal? Teniendo en cuenta su amplitud y profundidad humana, hoy no puede 
ser otro que la manifestación del espíritu del mal. Si no tenemos presente 
esta dimensión estaremos lejos de la verdad y sin verdaderas soluciones.

Hermanos y hermanas, hoy estamos delante de una manifestación del 
mal, descarada, agresiva y destructiva. Detrás y dentro de esto está el 
espíritu del mal que en su orgullo y en su soberbia se siente el señor del 
mundo[11] y piensa que ha vencido. Esto quisiera decíroslo con la autori-
dad de hermano y de padre, ciertamente pequeño y pecador, pero que es el 
pastor de la Iglesia que preside en la caridad: en estos casos dolorosos veo 
la mano del mal que no perdona ni siquiera la inocencia de los pequeños. 
Y esto me lleva a pensar en el ejemplo de Herodes que, empujado por el 
miedo a perder su poder, ordenó masacrar a todos los niños de Belén[12]. 
Detrás de esto está satanás.

Y de la misma manera que debemos tomar todas las medidas prácticas 
que nos ofrece el sentido común, las ciencias y la sociedad, no debemos 
perder de vista esta realidad y tomar las medidas espirituales que el mismo 
Señor nos enseña: humillación, acto de contrición, oración, penitencia. 
Esta es la única manera para vencer el espíritu del mal. Así lo venció 
Jesús[13].

Así pues, el objetivo de la Iglesia será escuchar, tutelar, proteger y cui-
dar a los menores abusados, explotados y olvidados, allí donde se encuen-
tren. La Iglesia, para lograr dicho objetivo, tiene que estar por encima de 
todas las polémicas ideológicas y las políticas periodísticas que a menudo 
instrumentalizan, por intereses varios, los mismos dramas vividos por los 
pequeños.

Por lo tanto, ha llegado la hora de colaborar juntos para erradicar dicha 
brutalidad del cuerpo de nuestra humanidad, adoptando todas las medidas 
necesarias ya en vigor a nivel internacional y a nivel eclesial. Ha llegado 
la hora de encontrar el justo equilibrio entre todos los valores en juego y 
de dar directrices uniformes para la Iglesia, evitando los dos extremos de 
un justicialismo, provocado por el sentido de culpa por los errores pasados 
y de la presión del mundo mediático, y de una autodefensa que no afronta 
las causas y las consecuencias de estos graves delitos.

En este contexto, deseo mencionar las “Best Practices” formuladas, bajo 
la dirección de la Organización Mundial de la Salud[14], por un grupo de 
diez agencias internacionales que ha desarrollado y aprobado un paquete 
de medidas llamado INSPIRE, es decir, siete estrategias para erradicar la 
violencia contra los menores[15].
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Sirviéndose de estas directrices, la Iglesia, en su itinerario legislativo, 
gracias también al trabajo desarrollado en los últimos años por la Comisión 
Pontificia para la Protección de los Menores y a la aportación de este 
encuentro, se centrará en las siguientes dimensiones:

1. La protección de los menores: el objetivo principal de cualquier medida 
es el de proteger a los menores e impedir que sean víctimas de cualquier 
abuso psicológico y físico. Por lo tanto, es necesario cambiar la menta-
lidad para combatir la actitud defensiva-reaccionaria de salvaguardar la 
Institución, en beneficio de una búsqueda sincera y decisiva del bien de la 
comunidad, dando prioridad a las víctimas de los abusos en todos los senti-
dos. Ante nuestros ojos siempre deben estar presentes los rostros inocentes 
de los pequeños, recordando las palabras del Maestro: «Al que escandalice 
a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen una 
piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. ¡Ay del mundo 
por los escándalos! Es inevitable que sucedan escándalos, ¡pero ay del hom-
bre por el que viene el escándalo!» (Mt 18,6-7).

2. Seriedad impecable: deseo reiterar ahora que «la Iglesia no se cansará 
de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya 
cometido tales crímenes. La Iglesia nunca intentará encubrir o subestimar 
ningún caso» (Discurso a la Curia Romana, 21 diciembre 2018). Tiene la 
convicción de que «los pecados y crímenes de las personas consagradas 
adquieren un tinte todavía más oscuro de infidelidad, de vergüenza, y defor-
man el rostro de la Iglesia socavando su credibilidad. En efecto, también la 
Iglesia, junto con sus hijos fieles, es víctima de estas infidelidades y de estos 
verdaderos y propios delitos de malversación» (ibíd.).

3. Una verdadera purificación: a pesar de las medidas adoptadas y los pro-
gresos realizados en materia de prevención de los abusos, se necesita impo-
ner un renovado y perenne empeño hacia la santidad en los pastores, cuya 
configuración con Cristo Buen Pastor es un derecho del pueblo de Dios. 
Se reitera entonces «su firme voluntad de continuar, con toda su fuerza, en 
el camino de la purificación. La Iglesia se cuestionará […] cómo proteger 
a los niños; cómo evitar tales desventuras, cómo tratar y reintegrar a las 
víctimas; cómo fortalecer la formación en los seminarios. Se buscará trans-
formar los errores cometidos en oportunidades para erradicar este flagelo no 
solo del cuerpo de la Iglesia sino también de la sociedad» (ibíd.). El santo 
temor de Dios nos lleva a acusarnos a nosotros mismos -como personas y 
como institución- y a reparar nuestras faltas. Acusarnos a nosotros mismos: 
es un inicio sapiencial, unido al santo temor de Dios. Aprender a acusarse a 
sí mismo, como personas, como instituciones, como sociedad. En realidad, 
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no debemos caer en la trampa de acusar a los otros, que es un paso hacia la 
excusa que nos separa de la realidad.

4. La formación: es decir, la exigencia de la selección y de la formación 
de los candidatos al sacerdocio con criterios no solo negativos, preocupa-
dos principalmente por excluir a las personas problemáticas, sino también 
positivos para ofrecer un camino de formación equilibrado a los candidatos 
idóneos, orientado a la santidad y en el que se contemple la virtud de la 
castidad. San Pablo VI escribía en la encíclica Sacerdotalis caelibatus: «Una 
vida tan total y delicadamente comprometida interna y externamente, como 
es la del sacerdocio célibe, excluye, de hecho, a los sujetos de insuficiente 
equilibrio psicofísico y moral, y no se debe pretender que la gracia supla en 
esto a la naturaleza» (n. 64).

5. Reforzar y verificar las directrices de las Conferencias Episcopales: es 
decir, reafirmar la exigencia de la unidad de los obispos en la aplicación de 
parámetros que tengan valor de normas y no solo de orientación. Normas, 
no solo orientaciones. Ningún abuso debe ser jamás encubierto ni infravalo-
rado (como ha sido costumbre en el pasado), porque el encubrimiento de los 
abusos favorece que se extienda el mal y añade un nivel adicional de escán-
dalo. De modo particular, desarrollar un nuevo y eficaz planteamiento para 
la prevención en todas las instituciones y ambientes de actividad eclesial.

6. Acompañar a las personas abusadas: El mal que vivieron deja en ellos 
heridas indelebles que se manifiestan en rencor y tendencia a la autodes-
trucción. Por lo tanto, la Iglesia tiene el deber de ofrecerles todo el apoyo 
necesario, valiéndose de expertos en esta materia. Escuchar, dejadme decir: 
“perder tiempo” en escuchar. La escucha sana al herido, y nos sana también 
a nosotros mismos del egoísmo, de la distancia, del “no me corresponde”, 
de la actitud del sacerdote y del levita de la parábola del Buen Samaritano.

7. El mundo digital: la protección de los menores debe tener en cuenta las 
nuevas formas de abuso sexual y de abusos de todo tipo que los amenazan 
en los ambientes en donde viven y a través de los nuevos instrumentos que 
usan. Los seminaristas, sacerdotes, religiosos, religiosas, agentes pastora-
les; todos deben tomar conciencia de que el mundo digital y el uso de sus 
instrumentos incide a menudo más profundamente de lo que se piensa. Se 
necesita aquí animar a los países y a las autoridades a aplicar todas las medi-
das necesarias para limitar los sitios de internet que amenazan la dignidad 
del hombre, de la mujer y de manera particular a los menores. Hermanos y 
hermanas: el delito no goza del derecho a la libertad. Es necesario oponer-
nos absolutamente, con la mayor decisión, a estas abominaciones, vigilar y 
luchar para que el crecimiento de los pequeños no se turbe o se altere por 
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su acceso incontrolado a la pornografía, que dejará profundos signos nega-
tivos en su mente y en su alma. Es necesario comprometernos para que los 
chicos y las chicas, de modo particular los seminaristas y el clero, no sean 
esclavos de dependencias basadas en la explotación y el abuso criminal de 
los inocentes y de sus imágenes, y en el desprecio de la dignidad de la mujer 
y de la persona humana. Se evidencian aquí las nuevas normas “sobre los 
delitos más graves” aprobadas por el papa Benedicto XVI en el año 2010, 
donde fueron añadidos como nuevos casos de delitos «la adquisición, la 
retención o divulgación» realizada por un clérigo «en cualquier forma y con 
cualquier tipo de medio, de imágenes pornográficas de menores». Entonces 
se hablaba de «menores de edad inferior a 14 años», ahora pensamos elevar 
este límite de edad para extender la protección de los menores e insistir en 
la gravedad de estos hechos.

8. El turismo sexual: la conducta, la mirada, la actitud de los discípulos 
y de los servidores de Jesús han de saber reconocer la imagen de Dios en 
cada criatura humana, comenzando por los más inocentes. Solo aprove-
chando este respeto radical por la dignidad del otro podemos defenderlo del 
poder dominante de la violencia, la explotación, el abuso y la corrupción, y 
servirlo de manera creíble en su crecimiento integral, humano y espiritual, 
en el encuentro con los demás y con Dios. Para combatir el turismo sexual 
se necesita la acción represiva judicial, pero también el apoyo y proyectos 
de reinserción de las víctimas de dicho fenómeno criminal. Las comunida-
des eclesiales están llamadas a reforzar la atención pastoral a las personas 
explotadas por el turismo sexual. Entre estas, las más vulnerables y necesi-
tadas de una ayuda especial son ciertamente las mujeres, los menores y los 
niños; estos últimos, necesitan todavía de una protección y de una atención 
especial. Las autoridades gubernamentales deben dar prioridad y actuar con 
urgencia para combatir el tráfico y la explotación económica de los niños. 
Para este fin, es importante coordinar los esfuerzos en todos los niveles de 
la sociedad y trabajar estrechamente con las organizaciones internacionales 
para lograr un marco legal que proteja a los niños de la explotación sexual 
en el turismo y permita perseguir legalmente a los delincuentes[16].

Permitidme ahora un agradecimiento de corazón a todos los sacerdotes y 
a los consagrados que sirven al Señor con fidelidad y totalmente, y que se 
sienten deshonrados y desacreditados por la conducta vergonzosa de algu-
nos de sus hermanos. Todos -Iglesia, consagrados, Pueblo de Dios y hasta 
Dios mismo- sufrimos las consecuencias de su infidelidad. Agradezco, en 
nombre de toda la Iglesia, a la gran mayoría de sacerdotes que no solo son 
fieles a su celibato, sino que se gastan en un ministerio que es hoy más difí-
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cil por los escándalos de unos pocos -pero siempre demasiados- hermanos 
suyos. Y gracias también a los laicos que conocen bien a sus buenos pasto-
res y siguen rezando por ellos y sosteniéndolos.

Finalmente, quisiera destacar la importancia de transformar este mal en 
oportunidad de purificación. Miremos a Edith Stein, santa Teresa Benedicta 
de la Cruz, con la certeza de que «en la noche más oscura surgen los más 
grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la 
vida mística permanece invisible. Seguramente, los acontecimientos decisi-
vos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas 
sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas 
a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra 
vida personal, es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto será 
revelado». El santo Pueblo fiel de Dios, en su silencio cotidiano, de muchas 
formas y maneras continúa haciendo visible y afirmando con “obstinada” 
esperanza que el Señor no abandona, que sostiene la entrega constante y, 
en tantas situaciones, dolorosa de sus hijos. El santo y paciente Pueblo fiel 
de Dios, sostenido y vivificado por el Espíritu Santo, es el rostro mejor de 
la Iglesia profética que en su entrega cotidiana sabe poner en el centro a su 
Señor. Será justamente este santo Pueblo de Dios el que nos libre de la plaga 
del clericalismo, que es el terreno fértil para todas estas abominaciones.

El resultado mejor y la resolución más eficaz que podamos dar a las víc-
timas, al Pueblo de la santa Madre Iglesia y al mundo entero, es el compro-
miso por una conversión personal y colectiva, y la humildad de aprender, 
escuchar, asistir y proteger a los más vulnerables.

Hago un sentido llamamiento a la lucha contra el abuso de menores en 
todos los ámbitos, tanto en el ámbito sexual como en otros, por parte de 
todas las autoridades y de todas las personas, porque se trata de crímenes 
abominables que hay que extirpar de la faz de la tierra: esto lo piden las 
numerosas víctimas escondidas en las familias y en los diversos ámbitos de 
nuestra sociedad.

[1] Cf. María Isabel Martínez Pérez, Abusos sexuales en niños y adolescentes, ed. 
Criminología y Justicia, 2012: se denuncia solo el 2% de los casos, sobre todo cuando 
los abusos ocurren en el ámbito familiar. Calcula de un 15 a un 20% de víctimas de 
pedofilia en nuestra sociedad. Solo el 50% de los niños revela el abuso sufrido y, de 
esos casos, solo el 15% llega a ser denunciado. Solo el 5% acaba en un proceso.

[2] Una de cada tres víctimas no habla de ello con nadie (Datos 2017 recogidos por la 
organización sin ánimo de lucro THORN).

[3] A escala mundial: en 2017, la OMS ha estimado que hasta mil millones de menores en 
una edad comprendida entre los 2 y los 17 años han sufrido violencias o negligencias 
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físicas, emotivas o sexuales. Los abusos sexuales (desde las caricias a la violación), 
según algunas estimaciones de UNICEF en 2014, afectan a más de 120 millones de 
niñas, entre las que se registra el más alto número de víctimas. En 2017 la misma orga-
nización de la ONU ha referido que en 38 países del mundo de bajo o medio rédito, casi 
17 millones de mujeres adultas han admitido haber tenido en su infancia una relación 
sexual forzada.

 Europa: en 2013, la OMS ha estimado más de 18 millones de abusos. Según UNICEF, 
en 28 países europeos, alrededor de 2,5 millones de mujeres jóvenes han declarado 
haber sufrido abusos sexuales con o sin contacto físico antes de los 15 años (datos 
difundidos en 2017). Además, 44 millones (el 22,9%) han sido víctimas de violencia 
física, mientras que 55 millones (29,6%) víctimas de violencia psicológica. Y no solo: 
en 2017, el Informe INTERPOL sobre la explotación sexual de los menores ha llevado 
a la identificación de 14.289 víctimas en 54 países europeos. Respecto a Italia en 2017, 
el Cesvi ha estimado que 6 millones de niños han sufrido maltrato. Además, según los 
datos elaborados por el Telefono Azzurro, en el periodo comprendido entre el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2017, los casos de abuso sexual y pedofilia atendidos por 
el servicio 114 Emergenza Infanzia han sido 98, aproximadamente el 7,5% del total de 
los casos atendidos por este servicio. El 65% de los menores que pedían ayuda eran 
víctimas de sexo femenino y más del 40% eran menores de 11 años.

 Asia: En India, en el decenio 2001-2011, el Asian Center for Human Rights ha decla-
rado un total de 48.338 casos de violación de menores, con un aumento del 336%: de 
los 2.113 casos del 2001, de hecho, se llegó a los 7.112 casos en el 2011.

 América: en los Estados Unidos los datos oficiales del gobierno declaran que, cada 
año, más de 700.000 niños son víctimas de violencia o maltrato. Según el International 
Center for Missing and Exploited Children (ICMEC), uno de cada 10 niños sufre abu-
sos sexuales.

 África: en Sudáfrica, los resultados de una investigación llevada a cabo en el 2016 por 
el Centro para la justicia y la prevención de los crímenes de la Universidad de Ciudad 
del Cabo, ha revelado que un joven sudafricano de cada 3, hombre o mujer, está en 
situación de riesgo de abusos sexuales antes de haber cumplido los 17 años. Según 
este estudio, el primero de este género a escala nacional en Sudáfrica, 784.967 jóvenes 
en edades comprendidas entre los 15 y los 17 años han sufrido abusos sexuales. Las 
víctimas en este caso son prevalentemente chicos, de sexo masculino. Ni siquiera un 
tercio ha denunciado la violencia a las autoridades. En otros países africanos los abusos 
sexuales a menores se insertan en el contexto más amplio de las violencias vinculadas 
a los conflictos que bañan de sangre el continente y son difícilmente cuantificables. 
El fenómeno está también estrechamente unido a la práctica de matrimonios precoces 
difundidos en varias naciones africanas y en otros lugares.

 Oceanía: en Australia, según los datos difundidos por el Australian Institute of Health 
and Welfare (AIHW) en febrero de 2018 y que se refieren a los años 2015-2017, 1 de 
cada 6 mujeres (16%, es decir, 1,5 millones) han declarado haber sufrido abusos físicos 
y/o sexuales antes de los 15 años, y 1 de cada 9 hombres (11%, es decir 992.000) han 
declarado haber experimentado este abuso cuando eran muchachos. En el 2015-16, 
además, aproximadamente 450.000 niños han sido objeto de medidas de protección de 
la infancia, y 55.600 menores han sido alejados del ámbito doméstico para curar los 
abusos sufridos y prevenir otros. Finalmente, para no olvidar los riesgos que corren los 
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menores nativos: siempre según el AIHW, en el 2015-2016, los niños indígenas han 
tenido 7 veces más probabilidad de ser objeto de abusos y de abandono respecto a sus 
coetáneos no indígenas (cf.http://www.pbc2019.org/it/protezione-dei-minori/abuso-
dei-minori-a-livello-globale).

[4] Los datos presentados se refieren a países tomados como muestra por la fiabilidad de 
las fuentes disponibles. Las investigaciones difundidas por UNICEF sobre 30 países 
confirman este hecho: un pequeño porcentaje de víctimas afirmó haber pedido ayuda.

[5] Cf. https://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2016/05/12/news/maltrattamenti_
sui_minori_tutti_gli_abusi - 139630223.

[6] Específicamente, el presunto responsable del malestar sufrido por un menor es, en el 
73,7% de los casos alguno de los padres (la madre en el 44,2% y el padre en el 29,5%), 
un pariente en el 3,3%, un amigo en el 3,2%, un conocido en el 3%, un profesor en 
el 2,5%. Los datos revelan que el porcentaje de un responsable adulto extraño es muy 
pequeño (2,2%) (cf. ibíd.).

[7] Una investigación inglesa de 2011, realizada por el NSPCC (National Society for the 
Prevention of Cruelty to Children), ha descubierto que el 29% de los sujetos entre-
vistados declaraba haber sufrido acoso sexual (físico o verbal) en los centros donde 
practicaba un deporte.

[8] Según los datos de 2017 del IWF (Internet Watch Foundation), cada 7 minutos una 
página web envía imágenes de niños abusados sexualmente. En el 2017, han sido 
individuados 78.589 URL que contenían imágenes de abuso sexual concentrados en 
particular en los Países Bajos, seguidos por los Estados Unidos, Canadá, Francia y 
Rusia. El 55% de las víctimas tiene menos de 10 años, 1’86% son niñas, el 7% niños, 
el 5% ambos.

[9] Los destinos más frecuentes son Brasil, República Dominicana, Colombia, así como 
Tailandia y Camboya. A estos, se han añadido últimamente algunos países de África 
y del Este europeo. Los primeros países de proveniencia de quienes perpetran los 
abusos son Francia, Alemania, Reino Unido, China, Japón e Italia. No se debe olvidar 
tampoco el número creciente de mujeres que viajan a países en vías de desarrollo, bus-
cando sexo por dinero con menores: en total, ellas representan el 10% de los turistas 
sexuales en el mundo. Además, según un estudio guiado por ECPAT International (End 
Child Prostitution in Asian Tourism) entre el 2015 y el 2016, el 35% de los turistas 
sexuales pedófilos eran clientes habituales, mientras el 65% eran clientes ocasionales 
(cf. https://www.osservatoriodiritti.it/2018/03/27/turismo-sessuale-minorile-nel-mon-
do-italia-ecpat).

[10] «Si esta gravísima desgracia ha golpeado algunos ministros consagrados, la pregunta 
es: ¿Cuánto podría ser profunda en nuestra sociedad y en nuestras familias?» (Discurso 
a la Curia Romana, 21 diciembre 2018).

[11] Cf. R.H. Benson, The Lord of the World, Dodd, Mead and Company, Londres 1907.
[12] «Quare times, Herodes, quia audis Regem natum? Non venit ille ut te excludat, sed ut 

diabolum vincat. Sed tu haec non intelligens turbaris et saevis; et ut perdas umum quem 
quaeris, per tot infantium mortes efficeris crudelis […] Necas parvulos corpore quia te 
necat timor in corde» (S. Quadvultdeus, Sermo 2 de Symbolo: PL 40, 655).

[13] «Quemadmodum enim ille, effuso in scientiae lignum veneno suo, naturam gusto 
corruperat, sic et ipse dominicam carnem vorandam presumens, Deitatis in ea virtute, 
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corruptus interitusque sublatus est» Máximo el Confesor, Centuria 1, 8-13: PG, 1182-
1186.

[14] (CDC: United States Centers for Disease Control and Prevention; CRC: Convention 
on the Rights of the Child; End Violence Against Children: The Global Partnership; 
PAHO: Pan American Health Organization; PEPFAR: President’s Emergency Program 
for AIDS Relief; TfG: Together for Girls; UNICEF: United Nations Children’s Fund; 
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime; USAID: United States Agency 
for International Development; WHO: World Health Organization).

[15] Cada letra de la palabra INSPIRE representa una de las estrategias, y la mayor parte 
ha demostrado tener efectos preventivos sobre diferentes tipos de violencia, además 
de beneficios en sectores como la salud mental, la educación y la reducción de la 
criminalidad. Las siete estrategias son las siguientes: Implementation and enforcement 
of laws: actuación y aplicación de las leyes (por ejemplo, prohibir disciplinas violentas 
y limitar el acceso de alcohol y armas de fuego); Norms and values: normas y valores 
para cambiar (por ejemplo, aquellos que toleran el abuso sexual a las chicas o la actitud 
agresiva entre los chicos); Safe environments: ambientes seguros (por ejemplo, identi-
ficar en los barrios los “puntos álgidos” de la violencia y hacer frente las causas locales 
con una política que resuelva los problemas y otras intervenciones); Parent and caregiver 
support: padres y apoyo del asistente familiar (por ejemplo, proporcionando formación a 
los padres de los jóvenes, y a los padres recientes); Income and economic strengthening: 
ingresos y fortalecimiento económico (como el micro-crédito y la formación sobre la 
equidad de género); Response and support services: servicios de respuesta y ayuda (por 
ejemplo, garantizar que los menores expuestos a la violencia puedan acceder a cuidados 
de emergencia eficaces y recibir una ayuda adecuada psico-social); Education and life 
skills: instrucción y capacitación para la vida (por ejemplo, garantizar que los menores 
vayan a la escuela y proporcionar las competencias sociales).

[16] Cf. Documento Final del VI Congreso Mundial sobre la Pastoral del Turismo, 27 julio 
2004.

MISSATgE DEL SAnT PARE PER A LA QUARESMA DE 2019
«Tot l’univers creat està atent esperant que es reveli

d’una vegada la glorificació dels fills de Déu» (Rm 8,19)

Estimats germans i germanes: 
Cada any, a través de la Mare Església, Déu «ens concedeix d’esperar 

cada any amb alegria i conversió de cor la celebració de la Pasqua. Així 
donats més intensament a l’amor i al servei dels germans arribarem a ser 
plenament fills de Déu per una participació més assídua dels sagraments que 
ens han donat la vida» (Prefaci I de Quaresma). D’aquesta manera podem 
caminar, de Pasqua en Pasqua, cap al compliment d’aquella salvació que 
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ja hem rebut gràcies al misteri pasqual de Crist: «Hem estat salvats, però 
només en esperança» (Rm 8,24). Aquest misteri de salvació, que ja obra en 
nosaltres durant la vida terrena, és un procés dinàmic que inclou també la 
història i tota la creació. Sant Pau arriba a dir: «Tot l’univers creat està atent 
esperant que es reveli d’una vegada la glorificació dels fills de Déu» (Rm 
8,19). Des d’aquesta perspectiva voldria suggerir alguns punts de reflexió, 
que acompanyin el nostre camí de conversió la propera Quaresma.

1. La redempció de la creació 
La celebració del Tridu Pasqual de la passió, mort i resurrecció de Crist, 

cimal de l’any litúrgic, ens crida una vegada i una altra a viure un itinerari 
de preparació, conscients que ser imatge de Crist (cf. Rm 8,29) és un do 
inestimable de la misericòrdia de Déu. 

Si l’home viu com a fill de Déu, si viu com a persona redimida, que es 
deixa guiar per l’Esperit Sant (cf. Rm 8,14), i sap reconèixer i posar en pràc-
tica la llei de Déu, començant per la que està inscrita en el seu cor i en la 
naturalesa, beneficia també la creació, cooperant en la seva redempció. Per 
això, la creació -diu sant Pau- desitja ardentment que es manifestin els fills 
de Déu, és a dir, que aquells que gaudeixen de la gràcia del misteri pasqual 
de Jesús gaudeixin plenament dels seus fruits, destinats a assolir la seva 
maduresa completa en la redempció del mateix cos humà. Quan la caritat de 
Crist transfigura la vida dels sants -esperit, ànima i cos-, aquests lloen Déu 
i, amb la pregària, la contemplació i l’art fan partícips d’això també a les 
criatures, com ho demostra de forma admirable el “Càntic del germà sol” 
de sant Francesc d’Assís (cf. Enc. Laudato si’, 87). No obstant, en aquest 
món l’harmonia generada per la redempció està amenaçada, avui i sempre, 
per la força negativa del pecat i de la mort. 

2. La força destructiva del pecat
Efectivament, quan no vivim com a fills de Déu, sovint tenim compor-

taments destructius vers el proïsme i les altres criatures -i també vers nos-
altres mateixos-, en considerar, més o menys conscientment, que podem 
usar-los com ens plagui. Aleshores, domina la intemperància i això porta a 
un estil de vida que viola els límits que la nostra condició humana i la natu-
ralesa ens demanen respectar, i se segueixen els desitjos incontrolats que en 
el llibre de la Saviesa s’atribueixen als impius, o sigui als qui no tenen Déu 
com a punt de referència de les seves accions, ni una esperança per al futur 
(cf. 2,1-11). Si no anhelem contínuament la Pasqua, si no vivim en l’horitzó 
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de la Resurrecció, és clar que la lògica del tot i ara mateix, del tenir cada 
vegada més acaba per imposar-se. 

Com ja sabem, la causa de tot mal és el pecat, que des de la seva apa-
rició entre els homes va interrompre la comunió amb Déu, amb els altres 
i amb la creació, a la qual estem vinculats abans que res mitjançant el 
nostre cos. El fet que s’hagi trencat la comunió amb Déu, també ha danyat 
la relació harmoniosa dels éssers humans amb l’ambient en el que estan 
cridats a viure, de manera que el jardí s’ha transformat en un desert (cf. 
Gn 3,17-18). Es tracta del pecat que duu l’home a considerar-se el déu 
de la creació, a sentir-se’n l’amo absolut i a no usar-la per a la finalitat 
desitjada pel Creador, sinó per al seu propi interès, en detriment de les 
criatures i dels altres. 

Quan s’abandona la llei de Déu, la llei de l’amor, acaba triomfant la llei 
del més fort sobre el més dèbil. El pecat que es troba dintre del cor de l’ho-
me (cf. Mc 7,20-23) -i es manifesta com a avidesa, afany per un benestar 
desmesurat, desinterès pel bé dels altres i sovint també pel propi- duu a l’ex-
plotació de la creació, de les persones i del medi ambient, segons la cobdícia 
insaciable que considera tot desig com un dret i que abans o després acabarà 
per destruir fins i tot a qui viu sota el seu domini. 

3. La força regeneradora del penediment i del perdó
Per això, la creació té la irrefrenable necessitat que es manifestin els fills 

de Déu, aquells que s’han convertit en una “nova creació”: «Els qui estan 
en Crist són una creació nova; tot el que era antic ha passat; ha començat 
un món nou» (2 Co 5,17). En efecte, manifestant-se, també la creació pot 
“celebrar la Pasqua”: obrir-se al cel nou i a la terra nova (cf. Ap 21,1). I el 
camí vers la Pasqua ens crida precisament a restaurar el nostre rostre i el 
nostre cor de cristians, mitjançant el penediment, la conversió i el perdó, per 
a poder viure tota la riquesa de la gràcia del misteri pasqual. 

Aquesta “impaciència”, aquesta expectació de la creació trobarà compli-
ment quan es manifestin els fills de Déu, és a dir quan els cristians i tots els 
homes emprenguin amb decisió el “treball” que suposa la conversió. Tota 
la creació està cridada a sortir, juntament amb nosaltres, «de l’esclavatge 
d’aquesta situació desgraciada per obtenir la llibertat que és la glorificació 
dels fills de Déu» (Rm 8,21). La Quaresma és signe sacramental d’aquesta 
conversió, és una crida als cristians a encarnar més intensament i concreta-
ment el misteri pasqual en la seva vida personal, familiar i social, en parti-
cular, mitjançant el dejuni, la pregària i l’almoina.  
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Dejunar, o sigui aprendre a canviar la nostra actitud amb els altres i amb 
les criatures: de la temptació de “devorar-ho” tot, per a saciar la nostra avi-
desa, a la capacitat de sofrir per amor, que pot omplir el buit del nostre cor. 
Pregar per a saber renunciar a la idolatria i a l’autosuficiència del nostre jo, i 
declarar-nos necessitats del Senyor i de la seva misericòrdia. Donar almoina 
per a sortir de la niciesa de viure i acumular-ho tot per a nosaltres mateixos, 
creient que així ens assegurem un futur que no ens pertany. I tornar a trobar 
així l’alegria del projecte que Déu ha posat en la creació i en el nostre cor, 
és a dir estimar-lo, estimar els nostres germans i el món sencer, i trobar en 
aquest amor la veritable felicitat. 

Estimats germans i germanes, la “Quaresma” del Fill de Déu va ser un 
entrar en el desert de la creació per a fer que tornés a ser aquell jardí de la 
comunió amb Déu que era abans del pecat original (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). 
Que la nostra Quaresma suposi recórrer aquest mateix camí, per a dur també 
l’esperança de Crist a la creació, que ens allibera «de l’esclavatge d’aquesta 
situació desgraciada per obtenir la llibertat que és la glorificació dels fills 
de Déu» (Rm 8,21). No deixem transcórrer en va aquest temps favorable. 
Demanem a Déu que ens ajudi a emprendre un camí de conversió veritable. 
Abandonem l’egoisme, la mirada fixa en nosaltres mateixos, i dirigim-nos 
a la Pasqua de Jesús; fem-nos proïsme dels nostres germans i germanes 
que passen dificultats, compartint amb ells els nostres béns espirituals i 
materials. Així, acollint en allò concret de la nostra vida la victòria de Crist 
sobre el pecat i la mort, atraurem la seva força transformadora també sobre 
la creació. 

Vaticà, 4 d’octubre de 2018 
Festa de sant Francesc d’Assís
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«SOM MEMBRES ELS UNS DELS ALTRES» (EF 4,25)
DE LES CoMUnITATS En LES XARXES SoCIALS

A LA CoMUnITAT HUMAnA
Missatge del sant pare francesc

per a la 53a Jornada Mundial de les comunicacions socials 2019
2 de juny de 2019 (Solemnitat de l’Ascensió del Senyor)

Benvolguts germans i germanes,
Des que Internet ha estat disponible, l’Església sempre ha intentat pro-

moure’n l’ús al servei de l’encontre entre les persones i de la solidaritat 
entre tots. Amb aquest Missatge, voldria convidar-vos una vegada més a 
reflexionar sobre el fonament i la importància del nostre estar-en-relació; i a 
redescobrir, en la vastitud dels desafiaments del context comunicatiu actual, 
el desig de l’home que no vol romandre en la seva soledat.

Les metàfores de la «xarxa» i de la «comunitat»
L’ambient mediàtic és avui tan omnipresent que resulta molt difícil dis-

tingir-lo de l’esfera de la vida quotidiana. La xarxa és un recurs del nostre 
temps. Constitueix una font de coneixements i de relacions fins fa poc 
inimaginables. Malgrat això, a causa de les profundes transformacions que 
la tecnologia ha imprès en les lògiques de producció, circulació i gaudi 
dels continguts, nombrosos experts han subratllat els riscos que amenacen 
la recerca i la possibilitat de compartir una informació autèntica a escala 
global. Internet representa una possibilitat de compartir una informació 
autèntica a escala global. Internet representa una possibilitat extraordinària 
d’accés al saber; però també és cert que s’ha manifestat com un dels llocs 
més exposats a la desinformació i a la distorsió conscient i planificada dels 
fets i de les relacions interpersonals, que sovint assumeixen la forma del 
descrèdit.

S’ha de reconèixer que, per una banda, les xarxes socials serveixen 
perquè estiguem més en contacte, ens trobem i ajudem els uns als altres; 
però per un altra banda, es presten també a un ús manipulador de les dades 
personals amb la finalitat d’obtenir avantatges polítics i econòmics, sense 
el respecte que es mereixen la persona i els seus drets. Entre els més joves, 
les estadístiques revelen que un de cada quatre nois s’ha vist embolicat en 
episodis d’assetjament cibernètic.1

1 Per a reaccionar davant d’aquest fenomen, s’instituirà un Observador internacional sobre 
l’assetjament cibernètic amb seu al Vaticà.
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Davant la complexitat d’aquest escenari, pot ser útil tornar a reflexionar 
sobre la metàfora de la xarxa que s’ha proposat al principi com a fonament 
d’Internet, per a redescobrir-ne les potencialitats positives. La figura de la 
xarxa ens convida a reflexionar sobre la multiplicitat de recorreguts i nusos 
que asseguren la seva resistència sense que hi hagi un centre, una estructura 
de tipus jeràrquic, una organització de tipus vertical. La xarxa funciona gra-
cies a la coparticipació de tots els elements.

La metàfora de la xarxa, traslladada a la dimensió antropològica, ens recor-
da una altra figura plena de significats: la comunitat. Com més cohesionada 
i solidària és una comunitat, com més animada està per sentiments de confi-
ança i com més persegueix objectius compartits, més gran és la seva força. 
La comunitat com a xarxa solidària requereix l’escolta recíproca i el diàleg 
fonamentat en l’ús responsable del llenguatge.

És evident que, en l’escenari actual, la social network community no és 
automàticament sinònim de comunitat. En el millor dels casos, les comunitats 
de les xarxes socials aconsegueixen donar prova de cohesió i de solidaritat; 
però sovint es queden només en agregacions d’individus que s’agrupen 
entorn a interessos o temes caracteritzats per vincles dèbils. A més, la identitat 
en les xarxes socials es fonamenta massa vegades en la contraposició davant 
l’altre, davant el que no pertany al grup: aquest es defineix a partir d’allò que 
divideix en comptes d’allò que uneix, deixant espai a la sospita i a l’explosió 
de tot tipus de prejudicis (ètnics, sexuals, religiosos i altres). Aquesta ten-
dència alimenta grups que exclouen l’heterogeneïtat, que afavoreixen, també 
en l’ambient digital, un individualisme desenfrenat, acabant a vegades per 
fomentar espirals d’odi. Allò que hauria de ser una finestra oberta al món es 
converteix així en un aparador on exhibir el narcisisme propi.

La xarxa constitueix una ocasió per a afavorir l’encontre amb els altres, 
però pot també potenciar el nostre autoaïllament, com una teranyina que atra-
pa. Els joves són els més exposats a la il·lusió de pensar que les xarxes socials 
satisfan completament en el pla relacional; s’arriba així al fenomen perillós 
dels joves que es converteixen en «ermitans socials», amb el risc consegüent 
d’apartar-se completament de la societat. Aquesta dramàtica dinàmica posa 
de manifest un greu esquinç en el teixit de relacions de la societat, una lace-
ració que no podem ignorar.

Aquesta realitat multiforme i insidiosa planteja diverses qüestions de 
caràcter ètic, social, jurídic, polític i econòmic; i interpel·la també l’Església. 
Mentre els governs cerquen vies de reglamentació legal per a salvar la visió 
original d’una xarxa lliure, oberta i segura, tots tenim la possibilitat i la res-
ponsabilitat d’afavorir-ne l’ús positiu.
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Està clar que no n’hi ha prou a multiplicar les connexions perquè augmen-
ti la comprensió recíproca. Com retrobar la vertadera identitat comunitària 
sent conscients de la responsabilitat que tenim els uns amb els altres també 
a la xarxa?

«Som membres els uns dels altres»
Es pot esbossar una possible resposta a partir d’una tercera metàfora, 

la del cos i els membres, que sant Pau empra per a parlar de la relació de 
reciprocitat entre les persones, fundada en un organisme que les uneix. «Per 
tant, abandoneu la mentida i que cadascú digui la veritat al seu proïsme, ja 
que tots som membres els uns dels altres» (Ef 4,25). El fet de ser membres 
els uns dels altres és la motivació profunda amb què l’Apòstol exhorta a 
abandonar la mentida i a dir la veritat: l’obligació de custodiar la veritat 
neix de l’exigència de no desmentir la relació recíproca de comunió. De fet, 
la veritat es revela en la comunió. En canvi, la mentida és el rebuig egoista 
del reconeixement de la pròpia pertinença al cos; és no voler-se donar als 
altres, perdent així l’única via per a trobar-se un mateix.

La metàfora del cos i els membres ens porta a reflexionar sobre la nostra 
identitat, que està fonamentada en la comunió i l’alteritat. Com a cristians, 
tots ens reconeixem membres de l’únic cos del qual Crist és el cap. Això 
ens ajuda a veure les persones no com a competidors potencials, sinó a 
considerar fins i tot els enemics com a persones. Ja no hi ha necessitat de 
l’adversari per autodefinir-se perquè la mirada d’inclusió que aprenem de 
Crist ens fa descobrir l’alteritat d’una manera nova, com a part integrant i 
condició de la relació i de la proximitat.

Aquesta capacitat de comprensió i de comunicació entre les persones 
humanes té el seu fonament en la comunió; és amor, i per això, comunica-
ció, perquè l’amor sempre comunica, encara més, es comunica a si mateix 
per a trobar l’altre. Per a comunicar amb nosaltres i per a comunicar-se a 
nosaltres, Déu s’adapta al nostre llenguatge, establint en la història un dià-
leg veritable amb la humanitat (cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei 
Verbum, 2).

En virtut del nostre ser creats a imatge i semblança de Déu, que és comu-
nió i comunicació-de-si, portem sempre en el cor la nostàlgia de viure en 
comunió, de pertànyer a una comunitat. «Res no és tan específic de la nostra 
naturalesa -afirma sant Basili- com entrar en relació els uns amb els altres, 
tenir necessitat els uns dels altres.»2

2 Regole ampie, III, 1: PG 31, 917; cf. Benet XVI, Missatge per a la 43a Jornada Mundial 
de les Comunicacions Socials (2009).
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El context actual ens crida a tots a invertir en les relacions, a afirmar 
també en la xarxa i mitjançant la xarxa el caràcter interpersonal de la nostra 
humanitat. Els cristians estem cridats amb més raó, a manifestar aquesta 
comunió que defineix la nostra identitat de creients. Efectivament, la fe 
mateixa és una relació, un encontre; i mitjançant l’impuls de l’amor de Déu 
podem comunicar, acollir, comprendre i correspondre al do de l’altre.

La comunió a imatge de la Trinitat és allò que distingeix precisament la 
persona de l’individu. De la fe en un Déu que és Trinitat en surt que per a 
ser jo mateix em cal l’altre. Soc veritablement humà, veritablement persona, 
només si em relaciono amb els altres. El terme persona, de fet, denota l’és-
ser humà com a «rostre» dirigit cap a l’altre, que interactua amb els altres. 
La nostra vida creix en humanitat en passar del caràcter individual al perso-
nal. El camí autèntic d’humanització va des de l’individu que percep l’altre 
com a rival fins a la persona que el reconeix com a company de viatge.

Del ‘like’ a l’‘amén’
La imatge del cos i dels membres ens recorda que l’ús de les xarxes soci-

als és complementari a l’encontre en carn i ossos, que es dona a través del 
cos, el cor, els ulls, la mirada, la respiració de l’altre. Si s’utilitza la xarxa 
com a prolongació o com a espera d’aquest encontre, llavors no es traeix a 
si mateixa i continua sent un recurs per a la comunió. Si una família utilitza 
la xarxa per a estar més connectada i després es troba a taula i es mira als 
ulls, llavors és un recurs. Si una comunitat eclesial coordina les seves acti-
vitats a través de la xarxa, per a després celebrar l’eucaristia junts, llavors és 
un recurs. Si la xarxa em proporciona l’ocasió per a acostar-me a històries 
i experiències de bellesa o de sofriment físicament llunyanes a mi, per a 
pregar junts i cercar junts el bé en el redescobriment d’allò que ens uneix, 
llavors és un recurs.

Podem passar així del diagnòstic al tractament: obrint el camí al diàleg, a 
l’encontre, al somriure, a la carícia… Aquesta és la xarxa que volem. Una 
xarxa feta no per a atrapar, sinó per a alliberar, per a custodiar una comunió 
de persones lliures. L’Església mateixa és una xarxa teixida per la comunió 
eucarística, en la qual la unió no es fonamenta sobre els like sinó sobre la 
veritat, sobre l’amén amb què cadascú s’adhereix al cos de Crist acollint 
els altres.

franciscus
Vaticà, 24 de gener de 2019, festa de sant Francesc de Sales
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MISSATgE DEL SAnT PARE fRAnCESC PER A LA 56 
JoRnADA MUnDIAL DE PREgàRIA PER LES voCACIonS

El coratge d’arriscar-se per la promesa de Déu

Benvolguts germans i germanes:
Després d’haver viscut, l’octubre passat, l’experiència dinàmica i fructí-

fera del Sínode dedicat als joves, hem celebrat recentment la 34a Jornada 
Mundial de la Joventut a Panamà. Dos grans esdeveniments que han ajudat 
l’Església a prestar més atenció a la veu de l’Esperit i també a la vida dels 
joves, als seus interrogants, als cansaments que els afligeixen i a les espe-
rances que alberguen.

Voldria reprendre el que vaig compartir amb els joves a Panamà, per a 
reflexionar en aquesta Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions sobre 
com la crida del Senyor ens fa portadors d’una promesa i, al mateix temps, 
ens demana el coratge d’arriscar-nos amb Ell i per Ell. M’agradaria consi-
derar breument aquests dos aspectes, la promesa i el risc, contemplant amb 
vosaltres l’escena evangèlica de la crida dels primers deixebles al llac de 
Galilea (Mc 1,16-20).

Dues parelles de germans –Simó i Andreu juntament amb Jaume i Joan–, 
estan fent el seu treball diari com a pescadors. En aquest treball pesat van 
aprendre les lleis de la natura i, a vegades, van haver de desafiar-les quan 
els vents eren contraris i les onades sacsejaven les barques. En certs dies, 
la pesca abundant recompensava l’esforç dur, però altres vegades, el treball 
de tota una nit no era suficient per omplir les xarxes i tornaven a la riba 
cansats i decebuts.

Aquestes són les situacions ordinàries de la vida, en les que cadascú de 
nosaltres ha de confrontar-se amb els desitjos que porta al cor, s’esforça en 
activitats que confia que siguin fructíferes, avança en el «mar» de moltes 
possibilitats a la recerca de la ruta adequada que pugui satisfer la seva set 
de felicitat. A vegades s’obté una bona pesca, altres vegades, en canvi, cal 
armar-se de coratge per a pilotar una barca colpejada per les onades, o cal 
lluitar amb la frustració de veure’s amb les xarxes buides.

Com en la història de tota crida, també en aquest cas es produeix una 
trobada. Jesús camina, veu aquests pescadors i s’hi apropa... Així va succeir 
amb la persona amb qui vam escollir compartir la vida en el matrimoni, o 
quan vàrem sentir la fascinació de la vida consagrada: vàrem viure la sor-
presa d’una trobada i, en aquell moment, vàrem percebre la promesa d’una 
alegria capaç d’omplir les nostres vides. Així, aquell dia, al costat del llac 
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de Galilea, Jesús va anar a trobar aquells pescadors, trencant la «paràlisi de 
la normalitat» (Homilia en la 22a Jornada Mundial de la Vida Consagrada, 
2 febrer 2018). I immediatament els va fer una promesa: «Us faré pescadors 
d’homes» (Mc 1,17).

La crida del Senyor, per tant, no és una intromissió de Déu en la nostra 
llibertat; no és una “gàbia” o un pes que se’ns carrega a sobre. Al contrari, 
és la iniciativa amorosa amb la que Déu ve al nostre encontre i ens convida 
a entrar en un gran projecte, del qual vol que participem, mostrant-nos en 
l’horitzó un mar més ampli i una pesca sobreabundant.

El desig de Déu és que la nostra vida no acabi sent presonera del que és 
obvi, que no es vegi arrossegada per la inèrcia dels hàbits diaris i no quedi 
immòbil davant d’aquestes eleccions que podrien donar-li sentit. El Senyor 
no vol que ens resignem a viure al dia pensant que, al cap i a la fi, no hi ha 
res pel que valgui la pena comprometre’s amb passió i extingint la inquietud 
interna de cercar noves rutes per a la nostra navegació. Si alguna vegada ens 
fa experimentar una «pesca miraculosa», és perquè vol que descobrim que 
cadascú de nosaltres està cridat –de diferents maneres– a alguna cosa gran, 
i que la vida no ha de quedar atrapada en les xarxes de l’absurd i d’allò que 
anestesia el cor. En definitiva, la vocació és una invitació a no quedar-nos a 
la riba amb les xarxes a la mà, sinó a seguir Jesús pel camí que Ell ha pen-
sat per a nosaltres, per a la nostra felicitat i per al bé dels qui ens envolten.

Per descomptat, abraçar aquesta promesa requereix el valor d’arriscar-se 
a decidir. Els primers deixebles, sentint-se cridats per ell a participar en 
un somni més gran, «immediatament deixaren les xarxes i el van seguir» 
(Mc 1,18). Això significa que per a seguir la crida del Senyor hem d’im-
plicar-nos amb tot el nostre ésser i córrer el risc d’enfrontar-nos a un desa-
fiament desconegut; hem de deixar tot el que ens pot mantenir amarrats a 
la nostra petita barca, impedint-nos prendre una decisió definitiva; se’ns 
demana aquesta audàcia que ens impulsi amb força a descobrir el projecte 
que Déu té per a la nostra vida. En definitiva, quan estem davant de l’im-
mens mar de la vocació, no podem quedar-nos a reparar les nostres xarxes, 
a la barca que ens dona seguretat, sinó que hem de fiar-nos de la promesa 
del Senyor.

Em refereixo sobretot a la crida a la vida cristiana, que tots rebem amb el 
baptisme i que ens recorda que la nostra vida no és fruit de l’atzar, sinó el 
do de ser fills estimats pel Senyor, reunits en la gran família de l’Església. 
Precisament en la comunitat eclesial, l’existència cristiana neix i es desen-
volupa, sobretot gràcies a la litúrgia, que ens introdueix en l’escolta de la 
Paraula de Déu i en la gràcia dels Sagraments; aquí és on des de la infància 
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som iniciats en l’art de la pregària i del compartir fraternal. L’Església és la 
nostra mare, precisament perquè ens engendra a una nova vida i ens porta a 
Crist; per tant, també hem d’estimar-la quan descobrim en el seu rostre les 
arrugues de la fragilitat i del pecat, i hem de contribuir a que sigui sempre 
més bella i lluminosa, perquè pugui ser en el món testimoni de l’amor de 
Déu.

La vida cristiana s’expressa també en aquestes eleccions que, al mateix 
temps que donen una direcció precisa a la nostra navegació, contribueixen 
al creixement del Regne de Déu en la societat. Em refereixo a la decisió de 
casar-se en Crist i formar una família, així com a altres vocacions vincula-
des al món del treball i de les professions, al compromís en el camp de la 
caritat i de la solidaritat, a les responsabilitats socials i polítiques, etc. Són 
vocacions que ens fan portadors d’una promesa de bé, d’amor i de justícia 
no només per a nosaltres, sinó també per als ambients socials i culturals en 
els que vivim, i que necessiten cristians valents i testimonis autèntics del 
Regne de Déu.

En la trobada amb el Senyor, algú pot sentir la fascinació de la crida a 
la vida consagrada o al sacerdoci ordenat. És un descobriment que entusi-
asma i alhora espanta, quan un se sent cridat a convertir-se en «pescador 
d’homes» a la barca de l’Església a través de la donació total de si mateix 
i insistint en un servei fidel a l’Evangeli i als germans. Aquesta elecció 
implica el risc de deixar-ho tot per a seguir el Senyor i consagrar-se com-
pletament a ell, per convertir-se en col·laboradors de la seva obra. Moltes 
resistències interiors poden obstaculitzar una decisió semblant, així com en 
certs ambients molt secularitzats, en els que sembla que ja no hi ha espai 
per a Déu i per l’Evangeli, es pot caure en el desànim i en el «cansament 
de l’esperança» (Homilia en la Missa amb preveres, persones consagrades 
i moviments laics, Panamà, 26 gener 2019).

I, no obstant això, no hi ha un goig més gran que arriscar la vida pel 
Senyor. En particular a vosaltres, joves, m’agradaria dir-vos: no sigueu 
sords a la crida del Senyor. Si ell us crida per aquest camí no lleveu els 
rems de la barca i confieu en ell. No us deixeu contagiar per la por, que ens 
paralitza davant els alts cims que el Senyor ens proposa. Recordeu sempre 
que, als qui deixen les xarxes i la barca per seguir el Senyor, ell els promet 
l’alegria d’una vida nova, que omple el cor i anima el camí.

Estimats amics, no sempre és fàcil discernir la pròpia vocació i orientar 
la vida de la manera correcta. Per aquest motiu, cal un compromís renovat 
per part de tota l’Església –preveres, religiosos, animadors pastorals, educa-
dors– perquè se’ls ofereixin, especialment als joves, possibilitats d’escolta 
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i de discerniment. Cal una pastoral juvenil i vocacional que ajudi al desco-
briment del pla de Déu, especialment a través de la pregària, la meditació 
de la Paraula de Déu, l’adoració eucarística i l’acompanyament espiritual.

Com s’ha dit diverses vegades durant la Jornada Mundial de la Joventut 
a Panamà, hem de mirar Maria. Fins i tot en la història d’aquesta jove, la 
vocació va ser alhora una promesa i un risc. La seva missió no va ser fàcil, 
però no va permetre que la por s’apoderés d’ella. El seu sí «va ser el “sí” de 
qui vol comprometre’s i el qui vol arriscar, de qui vol apostar-ho tot, sense 
més seguretat que la certesa de saber que era portadora d’una promesa. I 
jo us pregunto a cadascú de vosaltres. Us sentiu portadors d’una promesa? 
Quina promesa tinc al cor per anar endavant? Maria tindria, sens dubte, una 
missió difícil, però les dificultats no eren un motiu per dir que “no”. Segur 
que tindria complicacions, però no serien les mateixes complicacions que es 
produeixen quan la covardia ens paralitza per no tenir-ho tot clar o assegurat 
per endavant» (Vetlla amb els joves, Panamà, 26 gener 2019).

En aquesta Jornada, ens unim en la pregària demanant al Senyor que ens 
faci descobrir el seu projecte d’amor per a la nostra vida i que ens doni el 
coratge per  arriscar-nos en el camí que ell ha pensat per a nosaltres des de 
l’eternitat.

Vaticà, 31 de gener de 2019, Memòria de sant Joan Bosco.
francesc




