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ESCRITS DEL SR. BISBE

CARTA PASTORAL

“AnAU A AnUnCIAR EL QUE HEU VIST I SEnTIT” (LC 7,22). 
CARTA AMB MOTIU DE LA VISITA PASTORAL

Benvolguts diocesans:
Després d’un temps d’estar entre vosaltres, acompanyant la vostra fe com 

a pastor, sent la necessitat de visitar-vos, per veure com esteu, conèixer les 
vostres esperances i també les dificultats per viure i anunciar l’Evangeli. 
Per això, durant el curs vinent iniciaré la “visita pastoral” a les parròquies i 
comunitats cristianes de la nostra Diòcesi.

Visitar
“Visitar” és un verb carregat de significat a la Sagrada Escriptura. 

Zacaries canta amb goig que Déu ha visitat el seu poble, quan adverteix 
que ha arribat el Messies esperat. Déu, que no ha cessat de cuidar els seus 
fills i que “va parlar antigament pels profetes” (He 1,1), ara s’ha manifestat 
en Jesucrist. Per l’encarnació, Déu ha visitat l’ésser humà. No és una visita 
“de compromís” sinó realitzada en profunditat, perquè Déu s’ha implicat a 
fons amb l’home i s’ha solidaritzat amb ell. En la persona de Jesús, Déu 
ens ha visitat. La seva visita duu vida i salvació a quants s’acosten a Ell: als 
malalts, als infants, als pobres.

El Nou Testament ens explica que també els apòstols visitaven les 
comunitats que havien fundat, per veure com els anava als germans. Pau 
i Bernabé decideixen anar “a visitar els germans a cada una de les ciutats 
on vam anunciar la paraula del Senyor i vegem com estan” (Ac 15, 36). La 
visita de l’Apòstol fa que les Esglésies quedin confirmades i enrobustides 
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en la fe (15,41; 16,5). Sant Pau, que va fundar la comunitat de Corint, els 
va escriure dues cartes comentant la situació de la comunitat i els va visitar 
almenys en tres ocasions. En una de les seves cartes descriu així la seva 
actuació: “nosaltres som ambaixadors de Crist i Déu mateix us exhorta a 
través nostre” (2Co 5,20).

Seguint aquest exemple, l’Església va establir des de molt antic el costum 
que el bisbe visités les comunitats cristianes encomanades a la seva cura. 
Aquesta pràctica, que va ser potenciada en l’època visigòtica pels concilis 
de Toledo, es va consolidar al llarg de l’Edat Mitjana, i va ser considerada 
com un instrument important i necessari pel Concili de Trento.

També jo vull seguir aquest costum i visitar-vos per veure com us va, què 
us preocupa i comprovar com us esforceu per transmetre a tots el goig de 
creure en Jesucrist. És veritat que ja he estat en diverses ocasions amb tots 
vosaltres i que freqüentment visit les parròquies, sobretot, per administrar el 
sagrament de la confirmació o per celebrar alguna festa, però la visita que 
em propòs realitzar és singular, perquè vol ser un trobada amb una més gran 
profunditat amb tots vosaltres.

Com a pastor
Des de molt antic s’usa el qualificatiu “pastoral” per descriure aquesta 

visita. Amb això s’indica el sentit que té. El dia de la meva ordenació vaig 
rebre la tasca de guiar fins Crist al poble de Déu que peregrina a Menorca. 
És tasca del pastor conèixer les seves ovelles, estimar-les i guiar-les fins a 
la font de la vida.

Quan el que visita és el pastor no ho fa mai per pura curiositat ni per 
obtenir benefici (seria un mercenari!); no ho fa tampoc com un acte formal 
i rutinari ni com una cosa merament administrativa. Ho fa perquè vol ajudar 
les ovelles, especialment a aquella que s’ha extraviat del camí i no sap com 
tornar al ramat.

La meva visita a vosaltres és la de “l’apòstol”, és a dir, la de l’enviat. Això 
vol dir que no us visit en nom propi, sinó “en el nom del Senyor”, complint 
l’encàrrec que he rebut. Per això, aquesta visita, viscuda en profunditat, és 
una font de benedicció i de gràcia per tothom. És el Senyor qui ve a la nostra 
vida cridant-nos a seguir-lo amb més profunditat. Com diu el directori per als 
bisbes, “la visita és un esdeveniment de gràcia que reflecteix en certa mesura 
aquella especial visita amb la qual el suprem pastor (1 Pe 5,4) i guardià de les 
nostres ànimes (cf. 1Pe 2,25 ), Jesucrist, ha visitat i redimit al seu poble (cf. 
Lc 1,68)” (Apostolorum succesores, 220). Amb la meva visita, m’agradaria 
fer-vos present el Crist, que és la meva principal missió (cf. LG 21).
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La visita em brindarà també l’oportunitat de donar-vos les gràcies pel 
vostre treball. Amb Sant Pau, puc dir que “don gràcies al meu Déu per 
vosaltres, pensant en la gràcia que ell us ha concedit en Jesucrist” (1 Cor 
1,4), “don gràcies al meu Déu cada vegada que us record” (Flp 1,3). Valor i 
estim molt la feina que s’està realitzant al servei de l’evangelització i desitj 
encoratjar la vostra vivència de l’Evangeli.

Per a una comunitat cristiana, la visita pastoral és un moment joiós de 
trobada amb el seu pastor, que té la missió d’ensenyar, regir i santificar en 
nom de Crist. Per al pastor és una alegria immensa poder conèixer i com-
partir la vida d’una comunitat, de cada parròquia, de cada grup i institució. 
Amb Sant Pau puc dir: “desig vivament de visitar-vos per comunicar-vos 
alguns dons de l’Esperit; així sereu enfortits, o, més ben dit, quan sigui 
enmig de vosaltres, ens confortarà la fe que tenim en comú, vosaltres i jo” 
Rm 1,11-12).

Per impulsar la missió
Aquesta primera visita pastoral que realitzaré a la Diòcesi tindrà un objec-

tiu preferent, que és impulsar la missió, ajudant a les comunitats a posar-se 
“en sortida”, fent que la missió ocupi el centre de tots els seus projectes i 
activitats. He escollit com a lema de la visita les paraules de Jesús als deixe-
bles de Joan Baptista: “Anau a anunciar el que heu vist i sentit” (Lc 7,22). A 
la pregunta sobre si és el Messies, Jesús respon remetent a les seves obres i 
a la seva predicació i encomanant que siguin pregoners de la Bona Notícia 
que contemplen. Cada cristià està cridat també a explicar el que està veient 
i sentint, la fe que viu i experimenta. Tot cristià és un “deixebles missioner” 
(cf. EG 119-122), que té la missió i el goig de transmetre la seva fe. Així 
ho posa en relleu també el nostre pla diocesà de pastoral 2018-2022, “Surt 
per places i camins”.

Amb aquesta finalitat, em propòs també tres objectius secundaris:
1) Revitalitzar les comunitats parroquials. Estic convençut de la impor-

tància de la parròquia en la vida de la nostra Diòcesi. Ella és “l’última loca-
lització de l’Església; és, en cert sentit, la mateixa Església que viu entre 
les cases dels seus fills i de les seves filles” (St. Joan Pau II, Christifideles 
Laici, 26). És també “comunitat de comunitats, santuari on els assedegats 
van a beure per seguir caminant, i centre de constant enviament missioner” 
(EG, 28).

2) Convidar al laïcat a implicar-se en la vida de l’Església. És impossi-
ble realitzar l’evangelització si no comptam amb un laïcat madur, disposat 
a jugar-se el tipus per l’Evangeli, compromès per complet en la vida de 
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l’Església. Això requereix: a) Tenir cura de la formació integral del laïcat, 
perquè sigui conscient de la seva important vocació i missió i perquè dis-
posi dels mitjans adequats per dur-la a terme; b) Fomentar una profunda 
espiritualitat, ajudant en la vivència de la santedat; c) Donar suport a totes 
les instàncies que faciliten la comunió, caminant cap a una Església més 
sinodal (consells parroquial i arxiprestal, etc.)

3) Incrementar la comunió de cada comunitat amb la resta de la Diòcesi. 
El bisbe és principi de comunió en l’Església, perquè duu en el seu cor 
la preocupació per totes les esglésies. La visita pastoral és una ocasió per 
superar tot individualisme i particularisme, i convidar a treballar units al 
servei de la missió comú.

El sentit de la visita és la de confirmar en la fe i dinamitzar la vida de la 
parròquia perquè sigui comunitat missionera, que no tingui por de llançar-se 
al testimoni i anunci de Jesucrist. Estic convençut que les nostres parròquies 
han de passar d’una pastoral de manteniment a una pastoral de proposta. 
L’anunci decidit, la proposta senzilla i clara de Jesucrist ha de caracteritzar 
tota la nostra pastoral.

Manera de realitzar la visita pastoral
Convé posar molta atenció a la visita, que és un moment singularíssim 

en la vida d’una comunitat. Per això, durant el temps de la visita, tota la 
vida de la parròquia ha de girar al voltant d’ella. Perquè la visita es realitzi 
d’una manera adequada és molt convenient tenir cura de cadascun dels tres 
moments de la mateixa: la preparació, el desenvolupament i l’avaluació. En 
un document adjunt es faciliten unes orientacions per realitzar-les.

Hem atorgar una gran importància al moment de la preparació, la qual es 
realitza fonamentalment amb oració i catequesi. L’oració és indispensable 
perquè la visita no sigui un simple esdeveniment humà sinó un moment 
de la vida de fe de la comunitat. Les catequesis ajudaran el poble cristià a 
entendre el que es viu. Juntament amb tot això, convé revisar la marxa de 
la vida de la comunitat, reconeixent allò de bo que hi ha i donant-se compte 
també de les coses que són necessari millorar. Per això es facilita un sen-
zill qüestionari, que convé que sigui contestat pel rector juntament amb el 
consell de pastoral.

Hi ha també una sèrie de qüestions de caràcter administratiu, que deleg 
en el vicari general i el secretari-canceller, per poder dedicar-me més a les 
persones.

Una paraula sobre el moment del desenvolupament de la visita. La meva 
prioritat serà la trobada amb les persones: els sacerdots i diaques, els religi-
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osos, els agents de pastoral i el poble de Déu. M’agradaria conèixer i visitar 
cada realitat que existeixi en les parròquies, per petita i humil que sigui; 
escoltar els vostres esforços per fer present el Regne de Déu i animar el vos-
tre treball. Tot i que la visita es dirigeix   principalment a les parròquies, es 
pot estendre també a altres realitats culturals o socials de la població o barri, 
amb els quals es mantenen llaços. El cimal de la visita serà la celebració 
de l’Eucaristia, que estic desitjant compartir amb vosaltres. Com recorden 
els documents conciliars, la Missa estacional presidida pel Bisbe, amb la 
participació de tot el poble sant, és “la principal manifestació de l’Església” 
(Christus Dominus, 11).

La fase d’avaluació és molt important, perquè la visita ajudi realment a 
dinamitzar la vida de la parròquia i perquè es duguin a terme les recomana-
cions del bisbe. Després de la visita us escriuré una carta que recollirà el que 
s’ha fet i contindrà diversos consells per a la vida parroquial. M’agradaria 
poder llegir-la i comentar-la juntament amb els sacerdots i el consell pasto-
ral de la parròquia.

Sota la protecció de la Mare de Déu
i el beat Joan Huguet

Pos, des del començament, aquesta visita sota la protecció de la Mare de 
Déu. Ella sap molt bé el que és visitar. Quan va anar a veure la seva cosina 
Elisabet, li va portar la gràcia de la salvació. Que ella em mostri les actituds 
amb les que he de fer aquesta visita pastoral.

Desitjaria sentir molt a prop la presència de la nostra patrona, la Mare de 
Déu del Toro. Ella és companya, guia i mare d’aquesta Església de Menorca.

Invoc també la intercessió del Beat Joan Huguet, que va ser sacerdot del 
nostre presbiteri i testimoni de la fe en Jesucrist fins al seu martiri, quan 
tot just comptava amb vint-i-tres anys. Tenc la intenció d’entregar a cada 
parròquia, en ocasió de la visita, un reliquiari amb algunes de les restes del 
Beat, amb el desig que ajudin a augmentar el coneixement de la seva perso-
na i la devoció a aquest poderós intercessor de l’Església de Menorca. Que 
el beat Joan Huguet ens ajudi a ser Església que surt per places i camins per 
anunciar sense por el que hem vist i sentit.

† Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca
15 agost 2019
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HOMILIES

HOMILIA DEDICACIÓ DE L’ALTAR DE SAnT CLIMEnT
(Sant Climent 6 de juliol de 2019)

Esteim celebrant amb goig la consagració del nou altar de l’església de 
Sant Climent. Es tracta d’una cerimònia molt important en la litúrgia de 
l’Església, que queda reservada al Bisbe. També a l’antiga aliança, la con-
sagració de l’altar era un moment important, com hem escoltat en la primera 
lectura, presa del llibre dels Macabeus. La importància de l’altar ve donada 
porquè és símbol de Jesucrist i taula sobre la qual es celebra l’Eucaristia.

L’altar, símbol de Crist
En la tradició de l’Església l’altar significa Jesucrist, perquè Ell es va 

oferir al Pare “d’una vegada per sempre” (He 10,12) a la creu, realitzant la 
reconciliació de l’home amb Déu. Dins d’aquesta cerimònia, ungiré l’altar 
amb sant crisma. La unció és un símbol de Jesucrist, que és l’ungit pel Pare, 
el Messies. En realitzar aquesta unció demanaré al Senyor que aquest altar 
“expressi un signe  visible del misteri de Crist que es va oferir al Pare per a 
la vida del món”. Sobre Crist, que és la pedra angular, s’edifica tota la vida 
del cristià.

L’altar és Crist, deien els pares de l’Església. Per això, el sacerdot quan 
s’acosta a l’altar, el besa i el mateix fa quan s’acomiada. Tots nosaltres 
també hem de venerar aquest altar, que es reserva per al culte a Déu. Al 
final d’aquesta celebració, us convido a passar i besar l’altar, recordant el 
que significa.

L’altar, taula de l’Eucaristia
Però l’altar és, sobretot, la taula en la qual se celebra l’Eucaristia, memo-

rial de la Pasqua de Jesús. Sobre aquesta taula es fa actual el lliurament de 
Crist a la creu per nosaltres. Entorn de l’altar es reuneix cada diumenge 
aquesta comunitat cristiana per a complir l’encàrrec del Senyor, celebrant 
l’Eucaristia en commemoració seva i, d’aquesta manera, participar dels 
fruits extraordinaris d’aquest sagrament.

En l’oració de consagració de l’altar s’explica molt bé quin és el seu sig-
nificat. Es diu, en primer lloc, que és “la taula del banquet joiós”, en la qual 
Jesucrist ens convoca per donar-nos “un renovat vigor per reprendre el nos-
tre camí”. Els mantells que posam sobre l’altar i els ornaments festius volen 
expressar que és la taula on se celebra el banquet de Jesús amb el seu poble.
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A més, l’altar és “lloc d’íntima comunió” amb Jesucrist, perquè allà 
rebem el cos i la sang del Senyor, que ens posen en comunió tan estreta amb 
el Senyor que acaba transformant-nos en aquell que rebem i ens fa créixer 
en l’amor.

En tercer lloc, l’altar és “font d’unitat i concòrdia” per a tots els que for-
men l’Església, perquè entorn de l’altar es constitueix la comunitat cristia-
na. És l’Eucaristia la que ens fa ser Església. Sant Pau deia que nosaltres: 
“tot i ser molts, som un sol pa i un sol cos, ja que tots participem d’un sol 
pa” (1 Cor 10, 17).

Finalment, l’altar és el “centre de la lloança i acció de gràcies” de la 
comunitat cristiana. Des d’aquí elevam les nostres pregàries al Pare, units 
a Jesucrist, en l’Esperit. Això ho simbolitzarem en aquesta cerimònia cre-
mant encens a l’altar. L’encens significa la nostra pregària, que s’eleva fins 
al Senyor (cf. Sal 141, 2), cosa que ha de realitzar-se com deia Jesús “en 
esperit i veritat”.

Les relíquies dels màrtirs
Seguint una tradició que procedeix dels primers segles, posarem als 

peus de l’altar les relíquies d’un màrtir, el beat Joan Huguet. El llibre de 
l’Apocalipsi diu que al peu de l’altar estaven “les ànimes dels que van ser 
degollats per causa de la paraula de Déu” (6, 9). Per això, des d’antic es van 
construir esglésies sobre el sepulcre dels màrtirs o es van posar les seves 
relíquies al peu de l’altar. El màrtir ha viscut unit a Jesucrist, fins al punt de 
participar en el seu sacrifici, lliurant com ell la seva vida i ara participa ja de 
la victòria de Crist. Nosaltres posarem sota aquest altar un os del beat Joan 
Huguet, que va lliurar la seva vida a la tarda del 23 de juliol de 1936. A par-
tir d’aquest dia, haureu de celebrar d’una manera especial la seva memòria 
i tenir-lo com a model de lliurament generós al Senyor .

Construir la comunitat cristiana
La dedicació d’aquest altar ens convida a créixer com a comunitat cris-

tiana al voltant de l’Eucaristia. En la mesura que tots nosaltres visquem la 
nostra unió a Jesucrist, que se’ns ofereix com a aliment de vida en l’Euca-
ristia, anirà creixent també la comunió entre nosaltres. La parròquia de Sant 
Climent creixerà vivint i participant de l’Eucaristia, que es celebra sobre 
aquest altar.

Créixer en la comunió amb Jesucrist i entre nosaltres ens farà forts en la 
missió d’anunciar Jesucrist. Aquesta parròquia ha de celebrar el misteri de 
Jesucrist i donar-lo a conèixer als veïns d’aquest poble. Els misteris que 
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celebram en aquest altar ens conviden a no tancar-nos en nosaltres matei-
xos, sinó a sortir per places i camins a convidar a altres homes i dones a 
participar d’aquest banquet.

Deman al Senyor que aquesta comunitat cristiana de Sant Climent creixi 
entorn de l’altar que anam a consagrar, perquè sigui signe viu de Crist per a 
tots i tingui el coratge de proclamar “l’alabança d’aquell  que ens ha cridat 
del país de les tenebres a la seva llum admirable”.

SAnT CRISTÒFOL
(Migjorn 10 de juliol de al 2019)

Cada any la festa de Sant Cristòfol ens recorda la importància de ser 
cadascú de nosaltres portadors de Crist. Com sabem, el nom “Cristòfol” 
significa en la llengua grega “portador de Crist”. La llegenda de la seva vida 
compte que aquell home corpulent  i de gran força es dedicava a ajudar la 
gent a creuar un perillós riu. Un dia un fillet li va demanar que li fes creuar 
aquest riu. Cristòfol va sentir llavors un pes immens sobre les seves espat-
lles i en finalitzar la travessia va descobrir que aquest fillet  era el mateix 
Crist i que, per això, havia portat sobre ell el pes del món.

La celebració d’aquesta festa ens convida a preguntar-nos: com  portar 
sobre nosaltres a Crist? Com ser els seus portadors per als altres? Hi ha tres 
indicacions que em semblen fonamentals.

Prendre Crist en la nostra vida
El primer moviment necessari és carregar-lo sobre nosaltres, acollir-lo en 

la nostra vida. Jesucrist no pot ser per a nosaltres un personatge important 
del passat, sinó que és algú que està viu i que ens estima. Aquesta experièn-
cia és tan fonamental que, aquella persona que no l’ha viscuda, no pot ano-
menar-se cristià. Ser cristià no és seguir unes idees, ni sostenir unes normes 
morals, sinó estimar Jesucrist, com a resposta al seu amor.

El primer és prendre el Crist en la nostra vida. Ell també s’acosta a 
nosaltres i ens demana com a Sant Cristòfol, que el carreguem sobre les 
nostres espatlles. Però aquestes espatlles són tota la nostra existència: els 
nostres pensaments, els nostres sentiments i els nostres desitjos. Jesucrist ha 
d’omplir tota la nostra vida. Només Ell pot ser el centre de tot; només Ell 
mereix ser estimat incondicionalment. Deixem que la seva Paraula ressoni 
en el nostre cor, que la seva llum il·lumini la nostra vida, que la seva alegria 
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inundi nostre ésser. Deixem que Jesucrist pugi a les nostres espatlles, que 
prengui possessió de la nostra vida.

no podem prendre a Crist si no carreguem també amb el germà
La segona idea que suggereix aquesta festa és també molt important: no 

podem prendre a Crist sobre nosaltres si no carreguem també amb el germà. 
Això ho va comprendre el nostre sant en la seva vida. Després de molt de 
temps ajudant a moltes persones a creuar el riu, sant Cristòfol rep la visita 
del mateix Crist, qui li diu: “des d’ara et diràs Cristòfor, portador de Crist. 
A qualsevol que ajudis a passar el riu, m’ajudes a mi”. Sant Cristòfol va ser 
llavors conscient que totes aquelles persones a les que havia ajudat, eren el 
mateix Crist.

No podrem ser portadors de Crist si no som capaços de posar-nos al 
servei de tots, especialment dels més pobres. Qui creu en Jesucrist, aprèn 
a reconèixer-lo a la cara del que s’ha empobrit, de l’immigrant, de la dona 
maltractada o del marginat socialment. Per carregar a Crist, es precís carre-
gar amb el germà, encara que el seu pes sigui molt gran i ens costi ajudar-lo.

Irradiar Jesucrist
Quan portem a Crist en tot el nostre ésser i aprenem a carregar també amb 

el germà, llavors ens convertim en llum per als altres, no perquè nosaltres 
puguem il·luminar, sinó perquè Ell brilla en nosaltres. Som portadors de 
Crist deixant que la seva llum irradiï a través de les nostres vides i de les 
nostres accions. Podem portar Crist en els nostres llavis, però és tota la 
nostra vida la que ha de parlar d’Ell.

El Beat Henry Newman va escriure una preciosa oració, que cada dia 
resava la Mare Teresa de Calcuta i que a mi també m’agrada resar. Comença 
així: “Estimat Jesús, ajudeu-me a escampar el vostre aroma  allà on jo vagi. 
Inundau la meva ànima del vostre esperit i de la vostra a vida. Penetrau i 
preniu possessió de  tota la meva existència fins al punt que tota la meva 
vida sigui només irradiació de la vostra”. Aquesta és la millor manera de ser 
com a Sant Cristòfol, portadors de Crist: deixant que Crist penetri la nostra 
vida i que tota ella reflecteixi la seva llum.

Continua dient Newman: “Brillau  a través meu i habitau en mi de tal 
manera que totes les ànimes que entrin en contacte amb mi puguin sentir la 
vostra presència en la meva ànima. Feis que quan em mirin ja no em vegin 
a mi, ¡sinó només a Vós,  Senyor!”. Cada un de nosaltres ha de convertir-se 
en un gran senyal que condueixi a Jesucrist; tota la nostra vida ha d’ajudar 
als que tractin amb nosaltres a que entrin en contacte amb Ell. Com diu 
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més endavant aquesta oració “deixau que parli de Vós  sense parlar, no amb 
paraules, sinó amb l’exemple”. El que captiva el cor de les persones no és el 
que deim sinó el que feim, les nostres bones obres, l’amor que manifestam 
a tots i especialment als més pobres.

Invocar a Sant Cristòfol
Els sants són companys de camí del poble de Déu. Sant Cristòfol  ha estat 

company de les gents des Migjorn, des que el 1813 (mi vuit-cents tretze) 
va ser elegit per aquest poble com el seu patró. Però els sants són també 
intercessors. Per això en aquest dia, per mitjà de Sant Cristòfol, demanem al 
Senyor ser els seus portadors: que sapiguem omplir-nos d’Ell i reflectir-ho 
en les nostres vides, sobretot, pel nostre amor als més pobres. Que els cris-
tians de Migjorn sigueu llum per tots els vostres veïns, mostrant amb les 
vostres vides la fe que professau.

MISA DE ACCIÓn DE gRACIAS
POR LA BEATIFICACIÓn DE LAS MÁRTIRES 

COnCEPCIOnISTAS
(Concepcionistas Mahón, 13 de julio de 2019)

El pasado día 22 de junio, el cardenal Angelo Becciu presidía en la 
Catedral de la Almudena, en nombre del Papa Francisco, la solemne cere-
monia de beatificación de catorce monjas, que fueron cruelmente martiriza-
das a comienzos de la guerra civil. Todas eran monjas de la familia concep-
cionista, aunque pertenecían a tres monasterios diferentes: el Monasterio de 
Madrid, el Monasterio de El Pardo y Monasterio de Escalona.

El martirio
El grupo más numeroso pertenecía al monasterio de san José de Madrid, 

donde era madre María del Carmen Lacaba Andía. Nada más empezar la 
guerra civil, el 18 de julio de 1936, tuvieron que abandonar su monasterio 
y dispersarse en pisos por Madrid. En la noche del 7 de noviembre de 1936 
un grupo de exaltados asaltaron el piso de la calle Francisco de Silvela de 
Madrid, donde había diez monjas. Su presencia había sido denunciada por 
la portera de un edificio vecino.  Cuando los milicianos golpearon las puer-
tas, la madre Carmen les dijo: “¡Hijas mías! Ha llegado la hora de dar tes-
timonio de que somos almas consagradas, confiemos en la ayuda del Señor 
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que no nos faltará”.  Los milicianos les ordenaron que salieran en grupos 
de tres y que subieran a los coches que les esperaban en la calle. Nunca se 
supo más de ellas. No se sabe a ciencia cierta si las diez concepcionistas 
fueron asesinadas en Paracuellos o en los descampados de la plaza de toros 
de Ventas.

El segundo grupo está formado por dos hermanas que también tuvieron 
que dejar su monasterio de El Pardo en julio de 1936. Varios vecinos las 
acogieron en sus casas. Después, los milicianos las expulsaron del pueblo. 
Estas dos hermanas se refugiaron en la casa de la madre del capellán del 
monasterio. Más tarde, les dieron asilo en casa de unos bienhechores, hasta 
que unos milicianos las descubrieron y se las llevaron junto al matrimonio 
que las acogió y otro familiar de estos. En la madrugada del 22 de agosto 
de 1936 fueron llevadas por la carretera de Aragón hasta Vicálvaro, donde 
fueron insultadas y fusiladas en un descampado. Los cadáveres fueron 
arrojados a las puertas del cementerio, donde el enterrador los fotografió y 
enterró en un lugar que marcó secretamente. 

Otras dos monjas procedían de la comunidad de Escalona, en Toledo. En 
1936 fueron obligadas a abandonar su monasterio. Trasladadas a la coman-
dancia de la localidad, fueron interrogadas y presionadas para renegar de la fe 
y abandonar la vida religiosa. Ante la resistencia de las monjas, fueron con-
ducidas a la Dirección General de Seguridad en Madrid, y después llevadas 
a la cárcel habilitada en un convento de capuchinas. Al finalizar la contienda, 
toda la comunidad regresó a Escalona, a excepción de sor María de San José 
(abadesa) y sor Mª de la Asunción, que fueron separadas del resto del grupo 
para ser conducidas a la checa. Fueron fusiladas en octubre de 1936.

Testimonio
Aunque han pasado 83 años de estos hechos, nosotros recordamos y 

agradecemos a Dios el testimonio de sus vidas, porque es aliento para 
nuestra vivencia de la fe. Cuando la Iglesia recuerda a sus mártires no lo 
hace con afán de revancha sino con el fin de que su testimonio nos sirva 
de ejemplo. Ellas permanecieron fuertes en la fe; no se echaron atrás ante 
amenazas, ultrajes, angustias y persecuciones; no renegaron de Jesucristo 
sino que estuvieron dispuestas a sellar con su vida la fe que profesaban en 
su corazón, asociándose de esta manera a la entrega de Jesús. Como dijo en 
su homilía el Cardenal Becciu,  “la crueldad de los pelotones de ejecución 
y todo el sistema de odio organizado fueron superados. Cristo, que se hizo 
presente junto a los mártires, vino a ellas con la fuerza de su muerte y de 
su martirio”.
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El testimonio de los mártires es estímulo para vivir con más fidelidad 
nuestra fe. En el siglo III Tertuliano, ante las persecuciones, escribió: 
“De nada sirve vuestra más exquisita crueldad: más bien es estímulo para 
los seguidores de Cristo. Nos hacemos más numerosos cada vez que nos 
cosecháis: ¡es semilla la sangre de los cristianos!” (Apologético 50, 13). 
Las monjas concepcionistas nos estimulan a vivir con audacia nuestra fe. 
Gracias a Dios, en nuestros días no se da en Europa una persecución cruenta 
como la que sucedió el siglo pasado. Pero los cristianos encuentran cada vez 
más dificultades para vivir su fe, en medio de una sociedad que los va arrin-
conando. No son pocos los que han cedido a estas presiones, abandonando 
principios fundamentales de la fe. O los que, cuando están en espacios 
públicos (en los mercados, en la política, o en las instituciones), disimulan 
su fe, para no ser señalados o criticados. El testimonio de los mártires nos 
alienta a dar en todo momento testimonio valiente de nuestra fe y a tener el 
coraje de manifestarla en todos los lugares.

En la carta a los Corintios, Pablo les invita a poner la confianza en Dios 
en medio de las dificultades: “nos aprietan por todos los lados, pero no nos 
aplastan”. Somos pobres vasijas de barro, que llevamos un tesoro inmenso, 
que es el Evangelio. “Para que se vea que una fuerza tan extraordinaria 
es de Dios y no procede de nosotros”. De Dios procedió la fuerza para 
que María del Carmen Lacaba, María Petra Pilar de los Dolores, María 
Eustaquia de la Asunción, María Balbina de San José, María Guadalupe de 
la Ascensión, María Beatriz de Santa Teresa, María Clotilde del Pilar, María 
del Santísimo Sacramento, María Juana de San Miguel,  María Basilia de 
Jesús Díaz, Inés de San José, María del Carmen de la Purísima Concepción, 
María de San José Ytoiz, y María de la Asunción Pascual no tuvieran miedo 
a entregar su vida por Jesucristo.

Somos seguidores de alguien que fue condenado a muerte. Jesús decía en 
el Evangelio que el cristiano, si vive coherente con su fe, tiene que contar 
con la persecución. Pero también añadía dos cosas muy importantes: que 
no hay que preocuparse, porque “el espíritu de vuestro Padre hablará por 
vosotros” y que “el que perseveré hasta el fin se salvará”. 

Intercesoras
En su escrito sobre la santidad, el Papa Francisco explica que los santos 

“nos alientan a no detenernos en el camino, nos estimulan a seguir cami-
nando hasta la meta” (GE 3). Nosotros, que peregrinamos aún por este 
mundo, nos sentimos en comunión con ellos. Contamos con 14 monjas 
concepcionistas que interceden por nosotros y nos ayudan a vivir el camino 
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de la santidad. A ellas encomendamos, de manera especial, este monasterio 
de concepcionistas, pidiendo que vivan con fidelidad su vocación orante en 
esta Iglesia de Menorca. Que la sangre de estas mártires haga crecer nuestra 
Iglesia.

“¡Beata María del Carmen Isabel Lacaba Andía y compañeras mártires, 
rogad por nosotros!”.

FUnERAL SOR DEMETRIA BRAgADO, HIJA DE LA CARIDAD
(La Concepción, Mahón, 9 de julio de 2019)

Al celebrar el funeral por Sor Demetria, nos inunda, sobre todo, un sen-
timiento de gratitud a Dios por su vida. Ha sido una larga vida dedicada 
por entero al servicio de Dios y de los hombres, especialmente desde que 
hace 78 años consagró su vida a Dios en la compañía de las Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl. Nuestra ciudad tuvo la suerte de contar 
con su presencia desde que era muy joven y tenía apenas 21 años hasta su 
muerte con 97 años. Han sido 76 años de actividad y de servicio en Mahón, 
dedicándose especialmente a la educación en el Colegio de San José y al 
servicio de los más pobres. Damos gracias al Señor por esta vida de entrega 
y consagración, vivida siguiendo el carisma de San Vicente de Paúl y Santa 
Luisa de Marillac.

Vivimos este funeral con gran serenidad y esperanza, pues tenemos la 
seguridad de que el Señor sabe premiar a sus siervos buenos. La fe en 
Jesucristo es una fuente inmensa de luz y de esperanza, que ilumina toda 
nuestra vida y también el enigma de la muerte. Esta fe fue la que alentó toda 
la vida de sor Demetria. Sabemos que sor Demetria se había ido preparan-
do, sobre todo en los últimos días, para el encuentro con Dios y confiamos 
en que haya sido acogida en el Paraíso y esté gozando de su presencia. 
Decía San Pablo: “si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos 
para el Señor; en la vida y la muerte somos del Señor”. Sor Demetria, que 
vivió para el Señor, ha muerto también para el Señor de vivos y muertos.

Recordaba San Pablo que cada uno debería dar cuenta a Dios de sí 
mismo. En el Evangelio Jesús explicaba también que todo hombre será 
juzgado al final de los tiempos y nos daba a conocer el criterio que Dios 
usaría al juzgar nuestras acciones. Tienen entrada en su reino aquellos que 
han tenido el coraje de reconocerle cuando estaba escondido en el rostro 
del hambriento, del inmigrante, del pobre o del preso. ¡Cuántas veces Sor 
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Demetria leyó y meditó en este texto del Evangelio, que iluminó su vida! 
También San Vicente de Paúl descubrió la presencia de Cristo en los más 
pobres, a los que llamaba “nuestros señores y nuestros amos”. En el núcleo 
del carisma vicenciano está la búsqueda de los más pobres y abandonados, 
con la conciencia profunda de ser “indignos de rendirles nuestros pequeños 
servicios”.

Sor Demetria vivió también otra intuición importante de San Vicente. 
Para él no era suficiente “tener inquietud por los pobres”, porque pensaba 
que la caridad tenía que ser organizada. Son muchas las iniciativas que Sor 
Demetria puso en marcha en este sentido, ayudada por las Conferencias de 
San Vicente de Paúl y por otras muchas personas. Hay una frase de San 
Vicente que a ella le gustaba recordar. Decía: “Únicamente por tu amor, 
solo por tu amor, te perdonarán los pobres el pan que les des”. No se trata 
solo de dar pan o de ayudar al que padece, sino de hacerlo con amor. No 
podemos acercarnos a los más desfavorecidos con aires de superioridad. 
Decía san Vicente en una carta a Juana: “No consiste todo en distribuir 
la sopa y el pan. Eso, los ricos pueden hacerlo. Tú eres la insignificante 
sierva de los Pobres, la Hija de la Caridad, siempre sonriente y de buen 
humor. Ellos son tus amos, amos terriblemente susceptibles y exigentes, 
ya lo verás. Por tanto, ¡Cuánto más repugnantes sean y más sucios estén, 
cuanto más injustos y groseros sean, tanto más deberás darles tu amor!.... 
Solo por tu amor, por tu amor únicamente, te perdonarán los Pobres el pan 
que tú les das”.

Escribió San Juan de la Cruz: “a la tarde, te examinarán en el amor”. Esto 
es lo que, a los ojos de Dios, importa verdaderamente. Pidamos al Señor 
la gracia de reconocerle en el hermano hambriento, sediento, extranjero, 
despojado de su ropa y de su dignidad, enfermo y prisionero, ignorante, 
obstinado en el pecado, afligido, grosero, desconfiado y molesto. Sólo el 
amor perdura, sólo el amor no pasa nunca. Cuando un día seamos llamados 
nosotros ante el tribunal de Dios, entonces se nos preguntará precisamente 
por ese amor. 

Invocamos con confianza al Padre pidiendo que tenga misericordia de 
su sierva Sor Demetria, que tenga en cuenta todas sus buenas acciones y 
perdone sus debilidades y defectos. Creemos en un Dios compasivo y mise-
ricordioso, que es débil ante las súplicas de sus hijos. A él le pedimos que 
la reciba en las moradas eternas.

A la Virgen Milagrosa, Virgen de las gracias, le pedimos que nos dé la 
confianza en la vida eterna y que la reciba con todos los santos en las mora-
das eternas.



Sr. Bisbe 19

LA VERgE DEL CARME, STELLA MARIS
(Sant Antoni de Fornells, 16 de juliol de 2019)

Celebram a la Mare de Déu amb el títol de la “muntanya del Carmel”. 
És una advocació que va sorgir a Palestina entorn de l’any 1210, quan un 
grup de croats es va retirar a viure en oració en aquella muntanya, que es 
troba al costat del mar a la ciutat de Haifa i enfront de Sant Joan d’Acre. 
Imitant al profeta Elies, que havia viscut a aquella muntanya, també ells 
van viure en el silenci, la pregària i la vida ascètica. Va ser llavors quan 
es va començar a invocar a Maria com la Mare de Déu de la Muntanya 
del Carmel, la Mare de Déu del Carme. Aquells germans molt prest es 
van posar sota la protecció de Maria, la Mare de Déu de la Muntanya del 
Carmel.

Posteriorment, els carmelites van anar difonent aquesta devoció, que va 
incidir d’una manera especial a la gent de la mar. Al llarg de la costa espa-
nyola són nombroses les poblacions que tenen un afecte especial a la Verge 
del Carme. També aquí a Fornells l’estimau i celebrau com a Mare que 
acompanya totes les feines de la mar.

Hi ha un antic títol que expressa la vinculació entre la Mare de Déu del 
Carme i la mar; és el títol de “Estrella de la mar”, “Maris Stella”.

El títol Stella Maris
L’origen d’aquest títol sembla trobar-ser en la primera lectura que hem 

escoltat. Allí el criat del profeta Elies li donava la bona notícia que havia 
vist un núvol pujar des del mar i que, després d’una llarga sequera, arribaria 
la pluja. Els eremites que van habitar a la Muntanya del Carmel van pensar 
en Maria com aquest núvol que porta l’esperança. També hi ha un preciós 
himne, escrit al segle IX, que canta Maria com l’estrella del mar i que salu-
da Maria com “Ave Maris Stella”. Maria és com el núvol que anunciava 
l’arribada de la pluja; ella anuncia la vinguda del Salvador.

Aquest títol té tres significats principals.

Estrella enmig dels mars
El primer significat està vinculat directament al món del mar. La gent 

de la mar han sentit sempre a la Verge del Carme com la seva protectora i 
intercessora, especialment enmig de les dificultats. Sobretot, quan aguaita 
el perill, Maria és invocada com a estrella, com far que il·lumina els camins 
foscos i borrosos de la mar.

Són moltes les dificultats per les que passa el món de la mar. El suport 
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i la vida de moltes persones depèn del mar. En aquest dia els tenim molt 
presents i invocam la intercessió de Maria.

Estrella que ens guia enmig de la vida
Hi ha un segon significat, que és simbòlic, perquè el mar és un símbol de 

la nostra vida. Així com els marins es fixen en les estrelles durant la foscor 
de la nit, per tal de poder arribar al port segur, els cristians miram a Maria 
com a estrella del mar que ens ajuda a arribar a Crist.

Convé subratllar que Maria és estrella que mai en centra en si mateixa, 
sinó que assenyala a algú més gran. Ella sempre condueix a Jesucrist. La 
postura de Maria és sempre assenyalar a Jesucrist i repetir-nos: “feis el que 
Ell us digui”. Per això, en l’oració pròpia de la Mare de Déu del Carme li 
demanam que ens condueixi fins a Crist, “muntanya de salvació”. També ho 
diu el lema del dia de la gent del mar d’aquest any: “confia, mariner, dóna-li 
a Ell el timó”. És una invitació a que sigui Jesucrist qui governi les nostres 
vides. Si comfiam el nostre timó al Senyor dels mars, la barca de la nostra 
vida arribarà a bon port.

Maria és també estrella que ens guia i mare que  ens dóna seguretat enmig 
de les dificultats a les quals hem de enfrontar-nos. Quan sentim inseguretat, 
temor, o sofriment, ens consola mirar Maria, deixar-nos guiar per aquesta 
estrella que sempre brilla.

Un sacerdot català, Mossèn Cinto Verdaguer, va compondre aquesta invo-
cació: “Si d’enfonsar-se ta nau perilla / en les tempestes d’aquesta vida, / 
Maria és l’Iris que els núvols lliga; / Mira l’Estrella, invoca a Maria”. “Si 
hundirse tu nave peligra / en las tempestades de esta vida / María es el Iris 
que las nubes liga: / Mira la Estrella, invoca a María”. 

Estrella que guia l’Església pels camins de l’evangelització 
Hi ha un tercer significat. Maria no només és estrella que porta a Crist, 

sinó també estrella que fa sortir a l’Església i la posa en camí. Els últims 
papes han invocat també a Maria com “Estrella” dient que és l’estrella que 
guia l’Església pels camins de l’evangelització. Maria és estrella que fa que 
l’Església no es miri a si mateixa, sinó que miri cap endavant i es posi en 
sortida per anunciar Jesucrist.

Demanem avui per aquest poble de Fornells, perquè es deixi guiar per 
Maria i es posi en camí per anunciar l’Evangeli. Des de fa unes setmanes 
compteu amb un nou rector. Després del ministeri de Miguel Romero, que 
agraïm, serà ara en Josép Lluís qui us ajudarà a posar-vos en camí cap a 
Jesucrist.



Sr. Bisbe 21

L’estrella de la mar ens convida a cadascú a donar testimoni de Jesucrist 
allà on estiguem. També el món de la mar ha de donar testimoni de 
Jesucrist. Son necessaris cristians coherents que, en aquest món tan dur, no 
s’avergonyeixin de la seva fe i la manifestin amb la seva paraula i amb les 
seves obres. Que l’Estrella de la mar ens guiï a tots en el camí de proclamar 
a Jesucrist.

SAnT JAUME APÒSTOL
(Es Castell, 25 de juliol de 2019)

Celebram amb alegria la festa del gloriós apòstol Sant Jaume. L’Església 
recorda amb gratitud el testimoni dels sants i, de manera molt especial, el 
dels apòstols. Aquesta celebració, però, no pot quedar en l’alegria externa, 
sinó que ha de ser ocasió perquè creixem com a creients.

Resumiré el missatge que té la festa de Sant Jaume en tres idees: ser apòs-
tol i ser testimonis a casa nostra, en la nostra terra.

Ser apòstol
La paraula “apòstol” significa “enviat”. Els apòstols de Jesús són 

aquells que van per davant anunciant la seva arribada. Un dia Jesús va 
passar al costat den Jaume i del seu germà Joan, que eren pescadors i 
residien a Betsaida mentre estaven apedaçant les xarxes, i els va cridar 
perquè fossin els seus deixebles i per enviar-los com apòstols, per ser 
els seus seguidors i els seus missatgers. Ells -diu l’Evangeli- deixant-ho 
tot, el van seguir (Mc 1, 20).

Jesús continua necessitant persones que siguin els seus apòstols, els 
seus missatgers. Per això, també avui passa pel costat de les nostres bar-
ques i segueix cridant-nos a col·laborar amb Ell. No penseu que aquesta 
crida es dirigeix   només als que es dediquen al sacerdoci o a la vida con-
sagrada. S’adreça a tots, perquè tot cristià ha de ser apòstol; cada cristià 
és cridat a col·laborar amb Jesús en l’anunci del Regne de Déu. Molt 
especialment, els laics heu de sebre que Crist us necessita i us crida per 
fer-li present enmig del món, allà on viviu la vostra fe. El Congrés de 
Laics en el qual estem participant ens ho recorda. Els fidels laics són 
vertaders apòstols de Jesucrist en el món de la família, de l’escola, de la 
política i de la cultura.
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Ser testimonis
Ara bé, aquest testimoni de Jesús li va costar a Jaume la seva pròpia vida, 

com hem escoltat en la primera lectura. Va ser el primer dels apòstols que va 
morir per Jesucrist. Les forces religioses i polítiques d’Israel volien impedir 
que anunciessin a Jesucrist, però els apòstols van menysprear aquesta pro-
hibició, dient que “Es necessari obeir Déu abans que als homes”. Ells han 
estat testimonis d’alguna cosa extraordinari i no poden callar que Jesús és 
viu i que, per mitjà d’ell, ens ha arribat el perdó dels pecats. La reacció de 
les autoritats serà dur-los a la presó, assotar i, finalment, matar-los. Va ser 
Herodes Agripa qui, l’any 44, va manar decapitar Jaume.

Això ens fa pensar que, si ens prenem seriosament ser apòstols i testimo-
nis de Jesús, podem rebre rebuig, odi i fins i tot la mort. El cristià ha d’estar 
disposat a acceptar el martiri pel nom de Jesús, a beure el calze com va fer 
el mateix Crist. Gràcies a Déu, en els nostres dies no es dóna a Europa una 
persecució cruenta contra els cristians. Però els cristians troben cada vegada 
més dificultats per viure la seva fe, enmig d’una societat que els va arraco-
nant. No són pocs els que han cedit a aquestes pressions, abandonant prin-
cipis fonamentals de la fe. O els que, quan es fan presents a la vida pública 
(en els mercats, en la política, o en les institucions), dissimulen la seva fe, 
per no ser assenyalats o criticats. Per això, avui més que mai, són necessaris 
cristians que no tinguin por a manifestar la seva fe en tots els llocs i a viure 
en coherència amb ella. Necessitem testimonis com Jaume.

En aquesta terra
Finalment, aquesta festa de Sant Jaume ens recorda la necessitat de ser 

apòstols i testimonis (és a dir, màrtirs) en aquesta terra. La memòria de 
l’apòstol Sant Jaume està vinculada a la primera evangelització d’Espanya, 
perquè una venerable tradició el situa a la península predicant l’Evangeli 
amb el consol de la Mare de Déu. Celebrar l’Apòstol Jaume és recordar la 
necessitat de continuar anunciant Jesucrist. Avui és necessària una nova 
evangelització de la societat; hem de ser capaços de transmetre tota la nove-
tat que conté Jesucrist, la seva persona i la seva paraula. Com assenyala amb 
freqüència el Papa Francesc, es necessari posar-se en sortida i concentrar 
tots els nostres esforços en l’anunci i l’evangelització. També el nostre pla 
diocesà de pastoral ens convida a “sortir per places i camins” per transme-
tre el desig de Déu de compartir la taula amb tots els homes.

Portam un tresor, deia Sant Pau a la segona lectura. Cada un de nosaltres 
porta en el seu cor el tresor de la seva fe. Ho portam -afegia- en unes gerres 
de terrissa, perquè som febles i hem fallat moltes vegades. Però així els 
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homes advertiran que el que portam no procedeix de nosaltres, sinó de Déu. 
La força del testimoni no prové d’un mateix, sinó que ve de Déu. No ens 
cansem mai de transmetre la nostra fe, que és un tresor immens, una gran 
llum, que ompl d’esperança al cor dels homes.

Conclusió
Ja veis que la celebració del gloriós apòstol Sant Jaume ens ajuda a refle-

xionar. En aquest dia, cada cristià des Castell s’hauria de demanar: com 
responc a la crida de Jesús? ¿Estic disposat a tot per anunciar-lo? ¿Què 
estic fent perquè Jesucrist sigui més conegut i estimat as Castell? Invoquem 
la intercessió del gloriós apòstol St. Jaume perquè ens ajudi a ser com ell, 
apòstols i testimonis de Jesucrist allà on ens trobem en cada moment de la 
nostra vida.

PREgÀRIA MISSIOnERA
(Santuari del Toro, 7 d’agost de 2019)

L’Evangeli que acabam d’escoltar ens presenta un preciós episodi de 
la vida de Jesús. Jesús es desvia una mica del camí que condueix cap a 
Jerusalem per passar per Betània, on viuen els seus amics. Allà dues ger-
manes acolliran amb gran generositat a Jesús: “Jesús va entrar en un poble, 
i l’acollí una  dona que és deia Marta”. I es nota que Jesús està a gust amb 
elles en aquella casa.

Cadascuna de les germanes l’acull d’una manera diferent. Marta fa d’am-
fitriona i camina preocupada perquè la rebuda sigui correcte. Està inquieta 
perquè vol que Jesús es trobi bé. Per la seva banda, María està embadalida 
escoltant al seu amic. Són dues actituds complementàries, amb les que es 
manifesta l’acollida que li fan.

Marta i Maria ens ensenyen a obrir la nostra vida a Jesús, acollint-lo i 
escoltant-lo. Nosaltres també volem que Jesús es quedi amb nosaltres. Deim 
en un prefaci de la Missa que Jesús s’ha fet “hoste i pelegrí entre nosaltres” 
(Pref comú VII). Jesús espera que l’acollim a casa nostra, I que escoltem 
amb atenció la seva Paraula.

Però a Jesús se li acull de manera especial en els germans. Hi ha una 
màxima benedictina que diu: “Hospes venit, Christus venit”; quan ve un 
convidat, ve Crist. La Sagrada Escriptura no es cansa de demanar que 
siguem hospitalaris. Apareix ja en la llei de Moisès (Lev 19,34) i es repeteix 
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en el nou testament: “sigueu hospitalaris uns amb altres” (cf. Rm 12, 13; 
He 13, 2). Els primers cristians practicaven aquesta virtut, conscients que 
acollir l’altre era acollir al mateix Crist.

El tràfec i la complicació del món actual han provocat que la nostra 
cultura hagi oblidat el valor de l’hospitalitat, de l’acollida i acceptació 
de l’altre, de l’escolta cordial, de l’acompanyament. Moltes vegades ens 
deixam dominar per les pors al diferent, pels prejudicis sobre les persones 
i, sobretot, per la comoditat, perquè ser hospitalari exigeix   fer l’esforç de 
sortir de nosaltres i acostar-nos als altres.

El programa pastoral de la nostra Diòcesi per al curs vinent té com a tema 
“ser una Església que acull tots”. Entre tots hem de créixer com Església 
que manté les portes obertes i que té els braços i el cor disponibles per aco-
llir a tots. Però ser l’Església de Jesús ens exigeix   també que aquests braços 
que acullen no s’aturin en els més pròxims, ni tan sols en els immigrants 
que vénen a Menorca o els turistes que ens visiten. Han de ser braços que 
acullen totes les persones. Els missioners són signe d’aquesta Església que 
acull sense prejudicis ni discriminacions. Ells són enviats a escampar la 
llavor de l’Evangeli per tots els racons del món. Amb la seva conducta i 
amb les seves actituds manifesten que l’Església és casa on tots hi caben.

La nostra Església de Menorca compta amb un bon nombre de missio-
ners, que en el seu nom acullen i reben a persones que es troben molt lluny. 
Entre nosaltres tenim a l’Oscar que, properament marxarà a l’Amazònia, 
per treballar amb els pobles indígenes. Ell és enviat per aquesta Església 
de Menorca i és signe de la nostra hospitalitat; volem acollir a tots, perquè 
ningú ens és un estrany; tots som germans.

Nosaltres, per la nostra part, ens comprometem a donar-los suport en tot 
i, molt especialment, amb la nostra pregària i amb la nostra ajuda econòmi-
ca. Això és el que hem fet en aquesta Fira Missionera de Fornells. Donem 
gràcies a Déu per tots vosaltres, pel vostre treball i col·laboració. I no 
oblidem que acollir el germà és acollir Déu mateix. A la carta als hebreus 
s’al·ludeix al passatge en què Abraham va rebre a tres estrangers que li van 
portar bones notícies de part de Déu (cf. Gn 18,1-20) i diu: “no us oblideu 
de practicar l’hospitalitat; gràcies a ella alguns, sense saber-ho, van acollir 
àngels” (He 13, 2).



Sr. Bisbe 25

HOMILIA A LA FESTA DE SAnTA CLARA
(Clarisses de Ciutadella, 11 d’agost de 2019)

Com diu el Papa Francesc a l’exhortació sobre la santedat, “cada sant és 
un missatge que l’Esperit Sant pren de la riquesa de Jesucrist i regala al seu 
poble” (GE 21). Santa Clara va ser per al seu temps i segueix sent per a 
nosaltres un regal de l’Esperit Sant, que ens convida a comprendre i viure 
“l’amplada i la llargada, l’alçada i la profunditat de l’amor de Crist... que 
sobrepassa tot coneixement” (Ef 3, 18s.).

Hi ha tres aspectes del misteri insondable de Crist i de la vivència “sense 
glosses” del seu Evangeli que hi destaquen en la vida de santa Clara.

Amor exclusiu al Senyor
El primer és l’amor exclusiu al Senyor, que neix del descobriment de Déu 

en la pròpia vida. Santa Clara repeteix l’experiència de Francesc d’Assís 
i experimenta com ell que Déu és tot i que es mereix que lliurem la vida 
totalment per Ell.

L’origen d’aquesta experiència prové de l’haver sentit l’amor apassionat 
de Déu. La fe cristiana és sempre resposta a aquest amor, és lliurament del 
nostre ésser a algú que s’ha donat primer d’una manera absoluta. La lectura 
del profeta Osees reflecteix aquest amor indestructible de Déu a l’ésser 
humà, quan declara al poble d’Israel: “et prendre com esposa per sempre, et 
prendre com a esposa, i pagaré per tu bondat i justícia, amor i misericòrdia 
(2,22)”. Déu ens estima com l’espòs a la seva esposa; val la pena lliurar-nos 
a Ell per complet. Així ho va viure Clara i va decidir -com compte en una 
carta a Agnès de Praga- prendre “un espòs de més noble llinatge, el Senyor 
Jesucrist, que guardarà la vostra virginitat sempre immaculada i il·lesa” (Cf. 
Carta I Santa Agnès de Praga). També l’Evangeli ens feia comprendre que la 
vida cristiana consisteix a romandre en l’amor que el Pare ens ha manifestat 
a través de Jesucrist. Com explica el papa Francesc a la constitució sobre la 
vida contemplativa, monjos i monges han fet també aquest descobriment: 
han estat cridats per Déu i s’han enamorat d’ell, i per això han decidit viure 
la seva vida totalment orientats a trobar el seu rostre i contemplar-lo en el 
cor del món (vultum Dei, 2).

Santa Clara, com també les monges que van seguir el seu estil de vida, 
són un toc d’atenció per a tots nosaltres, que fàcilment perdem aquesta 
tensió cap a Déu. El testimoni de la seva vida lliurada a Déu ens obliga a 
preguntar-nos si realment Déu ocupa el centre i el cor de les nostres vides, si 
els nostres pensaments i desitjos tenen com a objecte a Déu. I ens obliguen, 
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sobretot, a revisar el nostre cor, perquè és possible que el nostre problema 
sigui que no hem arribat a experimentar l’amor de Déu, la seva dolçor i la 
seva misericòrdia, com va fer Clara d’Assís.

Viscut en la pobresa
Una segona característica de la vivència cristiana de Santa Clara és la 

seva opció per la pobresa radical. En l’oració col·lecta hem dit que Déu va 
concedir a Clara “un profund amor a la pobresa evangèlica” i en el prefaci 
de la Missa direm que va seguir el “camí de l’extrema pobresa”. Aquest 
camí és conseqüència del descobriment anterior. Quan es descobreix a Déu 
com el suprem bé, s’adverteix el poc valor que tenen els béns materials. 
Es prefereixen els tresors del cel als honors i riqueses materials (Cf. Carta 
I Santa Agnès de Praga). La pobresa material és un signe de l’entrega total 
del cor i de la pròpia vida a Déu.

Santa Clara va voler seguir Crist pobre, menyspreat i indigent i canta 
a la “benaurada pobresa”, “que dóna riqueses eternes als qui l’estimen i 
abracen” (Cf. Carta I Santa Agnès de Praga). Imitar i seguir Crist pobre 
ens dóna una llibertat immensa d’esperit i ens fa també propers als que són 
més febles. La pobresa és, sobretot, una actitud del cor, que no considera 
els doblers, el fer carrera, o el luxe com un objectiu a la vida. A la seva 
comunitat, Clara l’anomenava  “les dames pobres” i els demanava viure 
vot “d’altíssima pobresa”, no tenint por de ser pobres, com va fer el germà 
Francesc, el petitó d’Assís (cf. Regla, introd  i cap. 6 ).

El testimoni de santa Clara, com el de tantes dones que han estat fidels a 
la seva regla, és una forta crida d’atenció per a nosaltres, que vivim massa 
aferrats als béns materials. I és una invitació a viure en austeritat, sense 
luxes, i sent solidaris amb els més pobres. Només una Església pobra i ser-
venta de tots pot ser signe creïble per al nostre món, perquè aquesta actitud 
testifica que la seva prioritat no és el poder o el domini, sinó només Déu.

Al costat dels germans
La tercera característica de la vivència de Santa Clara és la de viure 

l’Evangeli al costat d’altres germanes, en comunitat. El moviment que va 
posar en marxa Francesc d’Assís va tenir des del començament un fort 
caràcter comunitari. Molt prest es van unir a ell altres “germans” que volien 
viure com ell i al costat d’ell l’Evangeli. I el mateix va succeir amb Clara: 
prest es van unir al seu estil de vida altres persones, entre les que estaven 
algunes de les seves germanes, que van acabar establint-se en l’església de 
Sant Damià i la casa annexa.
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En la vivència de l’Evangeli és fonamental la consciència que no es pot 
viure solitàriament;  necessitem la companyia d’altres creients per poder 
viure en el seguiment de Jesús. Lamentablement, hi ha molts cristians que 
no han descobert la riquesa de viure la comunió; són consumidors de ser-
veis eclesials, però no membres vius i actius de la comunió eclesial. La vida 
contemplativa testifica que és possible i preciós viure junts, a pesar de les 
diferències entre nosaltres i és un signe creïble que convida a viure la fe al 
costat dels germans (cf. vultum Dei, 26).

En el seu testament, Francesc utilitza aquesta expressió: “el Senyor em 
va donar germans”. Els germans són un do. Hem de viure als altres com 
un regal que ens fa el Senyor i que ens ajuda a seguir-lo. I hem de viure 
l’Església com un do gran que el Senyor ens fa.

Per tant, son tres les característiques que hi destaquen a Santa Clara: el 
seu amor exclusiu a Déu, viscut seguint el camí de la pobresa, al costat dels 
germans. Que, per la seva intercessió, també nosaltres aprenguem a desco-
brir Déu com l’únic necessari, a lliurar-nos del tot a Ell i a viure la nostra 
fe al sí de la comunitat.

MARTIRI DE SAnT JOAn BAPTISTA
(Sant Joan de Missa, 30 d’agost de 2019)

Sant Joan Baptista és una de les grans figures que apareix en el Nou 
Testament. En els evangelis es destaca el seu paper en relació amb Jesús. Sant 
Lluc ens explica el seu naixement, la seva vida al desert i la seva predicació. 
I Sant Marc ens parla de la seva dramàtica mort en l’evangeli que acabam 
d’escoltar. Des de molt prest, l’Església va retre culte a aquest important 
personatge, l’únic al qual dedica dues festes, la del seu naixement i la del seu 
martiri. També a Ciutadella és antiga i profunda la veneració per aquest sant, 
especialment en l’entorn d’aquesta Ermita de Sant Joan de Missa.

La festa de la decapitació de Sant Joan Baptista, “el més gran dels nascuts 
de dona” (Lc 7, 28), ens brinda l’oportunitat de reflexionar sobre la nostra 
condició de cristians.

Ser profeta
En Sant Joan Baptista destaca, sobretot, la seva condició de profeta; de fet 

és reconegut com l’últim dels profetes de l’Antic Testament. En l’època de 
Tiberi, cap a l’any 27-28 d. C. va començar la seva predicació, convidant a 
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preparar el camí per acollir el Messies a través de la conversió radical del 
cor (cfr. Lc 3, 4). El Baptista va anunciar amb fidelitat la paraula del Senyor, 
complint la petició que Déu dirigia al profeta Jeremies: “Vés a dir-los tot 
el que et manaré”.

Cadascú de nosaltres, des del nostre baptisme hem rebut el mateix encàr-
rec de ser profetes. Els nostres llavis i la nostra vida han de proclamar la 
salvació de Déu. Lamentablement molts cristians han desertat de la seva 
missió i deixen a altres la tasca d’anunciar i transmetre la fe. Especialment 
els cristians laics tenen la tendència a pensar que la missió d’anunciar 
l’Evangeli correspon només als sacerdots i persones consagrades. Però 
cadascú de nosaltres es responsable d’anunciar Jesucrist allà on hi sigui, 
enmig del món, allà on viuen els nostres contemporanis. Es precís sortir per 
places i camins, com diu el nostre pla de pastoral, per anunciar el goig de 
creure en Jesucrist.

Els cristians de Ciutadella han de posar-se en marxa; les nostres parrò-
quies han de posar-se en sortida. Es necessari que els cristians passin de 
ser consumidors de sagraments a deixebles de Jesús. I hem de passar d’una 
pastoral dirigida al manteniment del que ja existeix a una pastoral dirigida 
a la proposta decidida de l’Evangeli a tots.

Que Ell creixi
En aquesta proposta tot el protagonisme correspon a Jesucrist. Sant Joan 

Baptista va comprendre molt bé que “Es precís que Ell creixi i jo minvi” 
(Jn 3, 30). Com diu Sant Agustí, Joan era només la veu d’un que crida en el 
desert, però la Paraula era Crist. Tota la predicació de Joan està al servei de 
Jesucrist, a qui assenyala entre els homes i reconeix com l’Anyell de Déu.

La nostra missió com a cristians és anunciar i proclamar la bona nova, que 
és Jesucrist. Ell ha de ser el centre de tota la nostra predicació i testimoniat-
ge. A “Evangelii Gaudium” el Papa Francesc ens ha recordat la importància 
del “primer anunci”, és a dir, de proclamar el ‘kerigma, el nucli del qual 
és la persona de Jesucrist. Es necessari  repetir moltes vegades: “Jesucrist 
t’estima, va donar la seva vida per salvar-te, i ara és viu al teu costat cada 
dia, per il·luminar-te, per enfortir-te, per alliberar-te” (EG 164).

Hem de centrar-nos en Jesucrist. I això vol dir que les nostres persones i 
la mateixa Església han de passar a un segon pla. La nostra tasca és obrir 
camí i deixar lloc, perquè vingui el Senyor. Hem de fer-nos petits,  perquè 
sigui Ell qui ocupi el centre.
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Amb convicció, sense pors
La persona de Joan Baptista ens diu, finalment, que hem de fer aquest 

anunci amb convicció, sense pors. Deia Déu al profeta Jeremies: “No ten-
guis por d’ells”. Joan Baptista no es va acovardir davant amenaces i pres-
sions, sinó que va denunciar sense pors l’adulteri d’Herodes amb Herodies, 
que era la dona del seu germà: “Joan li retreia que no li era lícit de viure 
amb la dona del seu germà”. Joan Baptista no va témer als poderosos, arri-
bant al martiri per mantenir la veritat.

També nosaltres hem d’anunciar l’Evangeli sense pors. Moltes vegades 
sentim la pressió d’una societat que ja no té la fe cristiana com a font d’ins-
piració. Alguns cristians tenen por d’anunciar la veritat sobre la família, 
la sexualitat o la vida, perquè saben que fàcilment provocaran l’odi de les 
noves Herodies. Diu Sant Lluc que ella “li tenia odi i el volia fer matar”. 
Però no podem callar la veritat. El profeta ha de comptar amb la possibilitat 
de persecució, que de vegades és declarada, però que freqüentment es rea-
litza d’una manera que passa inadvertida.

La festa del martiri de Sant Joan Baptista ens anima, per això, a assumir la 
condició de profetes, anunciant amb la nostra veu -i sobretot amb la nostra 
vida- a aquell què és la Paraula, Jesucrist, i a fer-ho amb valentia, sense por 
a proclamar la veritat.

HOMILIA A LA SOLEMnITAT
DE LA MARE DE DÉU DE gRÀCIA

(Santa Maria de Maó, 8 de setembre de 2019)

“Déu vos salve,  Maria, plena sou de gràcia, el Senyor és amb Vós”. Amb 
aquestes paraules va saludar l’àngel a Maria en aquell moment crucial de 
la història humana, quan Déu va determinar en la seva misericòrdia assu-
mir la nostra condició i fer-se un de nosaltres en el si d’aquella donzella 
de Natzaret. Sí, Maria ha de alegrar-se perquè el Senyor és amb ella. S’ha 
fixat en ella, en la seva fe, en la seva humilitat, la seva senzillesa i bondat, 
i vol demanar-li el seu consentiment per portar al món el Salvador, que “es 
nomenarà fill de l’Altíssim”.

Ella és anomenada per l’àngel la “plena de gràcia”, perquè està plena de 
la misericòrdia i l’amor de Déu. Tot en Maria és obra de Déu; ella ha estat 
només el fang dúctil que s’ha deixat modelar per les mans del terrisser; ella 
es reconeix com la humil esclava del Totpoderós. Tot en Maria ve de Déu; 
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per això és la dona plena de la benevolència i l’amor de Déu, plena la seva 
gràcia i bondat.

Al nostre poble li agrada anomenar-la així, amb aquest títol bellíssm: la 
plena de gràcia, la Mare de Déu de Gràcia. Des de fa cinc segles a Maó 
s’invoca i venera a Maria amb aquestes paraules de l’àngel. En el frontispici 
de la seva ermita es poden llegir les paraules “Ave gratia plena”. Ella és per 
a nosaltres la Mare de Déu de Gràcia.

Estem plens de gràcia
Celebrar Maria com la Mare de Déu de Gràcia ens recorda, en primer 

lloc, que també nosaltres estem plens de gràcia. Tot el que som procedeix 
de Déu, és un do seu: la vida que vivim i, sobretot, la llum de la fe, sense la 
qual caminaríem sense rumb per la vida. Hem de reconèixer i agrair a Déu 
tots aquests dons que ens ha atorgat. El creient viu tota la seva vida amb un 
sentit de gratitud, perquè sap que tot és do de Déu.

De manera particular, la possibilitat de viure la vida seguint Jesucrist és 
un do immens. Aquest és un descobriment fonamental per al cristià: que 
tot és gràcia, que Déu ens estima sense que nosaltres ho mereixem, que la 
salvació no és fruit de cap esforç humà sinó sempre obra de Déu. El Papa 
parla amb freqüència de la “primacia de la gràcia” (cf. EG 112). La nostra 
vida és només resposta a un Déu que ens ha estimat incondicionalment i 
sense demanar res a canvi. El primer és sempre Déu amb la seva gràcia.

Créixer en la gràcia rebuda
Però la gràcia que hem rebut no és una cosa estàtica, sinó que ha de créi-

xer en nosaltres. Diu sant Pau que cadascú de nosaltres ha estat elegit des 
del principi del món “perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls” (Ef 
1, 4). De nosaltres depèn respondre amb fidelitat al do rebut i viure com a 
deixebles de Jesús, caminant cap a la santedat.

En la seva exhortació sobre la santedat el Papa Francesc ha recordat 
als cristians que hem d’aspirar a ser sants: “Ell ens vol sants i no espera 
que ens conformem amb una existència mediocre, aiguada, liquada” (GE 
1). Tinc per a mi que si el cristianisme no resulta atractiu per als nostres 
contemporanis és per la vida mediocre que portam els cristians, per les 
nostres pors i la debilitat amb què vivim la nostra fe. L’aspiració a la san-
tedat no pot desaparèixer de l’horitzó del cristià. Tots nosaltres, cadascú 
en la nostra pròpia condició i estat, hem estat cridats a ser perfectes com 
el nostre Pare del cel (Mt 5, 48; LG 11). Els cristians no podem renunciar 
a la santedat.
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Una bona manera de recórrer aquest camí és fer-ho mirant a santa Maria, 
fixant-nos en les seves actituds. “Ella és la santa entre els sants, la més 
beneïda, la qual ens ensenya el camí de la santedat i ens acompanya” (GE 
176). Maria ens ensenya les actituds i disposicions per seguir Jesús. I Maria 
ens acompanya i ens anima a no aturar-nos en aquest camí i a anar creixent 
en la vida de gràcia.

Ser portadors de gràcia
La persona plena de gràcia no la guarda per a si, sinó que la transmet als 

altres. Així ho veiem en la vida de Déu, en la seva relació amb els deixebles, 
amb la seva cosina Elisabet o amb els nuvis de Canà: per a tots ells Maria 
és portadora de gràcia.

Això és el que han experimentat també moltes generacions de maonesos 
que, quan han anat a la seva Ermita, han sortit reconfortats. També avui 
podem sentir la tendresa de Maria, “que ens consola, ens allibera i ens 
santifica” (GE 176). Quan acudim a pregar davant la seva estimada imatge, 
sentim que ens inunda la pau i el consol de la plena de gràcia.

També nosaltres som portadors de gràcia i hem de fer-la arribar als altres. 
Hem de ser homes i dones de gràcia, en un món carregat de massa indig-
nació i violència; hem de fer arribar a tots la gràcia i la pau que ens han 
vingut per nostre Senyor Jesucrist. Els cristians no podem quedar-nos amb 
els braços plegats veient com s’enfonsen els altres, sinó que hem de fer arri-
bar a tothom el missatge de salvació que hem rebut. Per això se’ns demana 
amb insistència ser Església de portes obertes, que no tingui por de sortir al 
carrer per oferir tota la gràcia que procedeix de Jesucrist.

--------
Els cristians de Maó ens unim avui en oració davant la Mare de Déu de 

gràcia per demanar-li que ens ajudi a créixer en santedat i que faci que 
cadascú de nosaltres siguem, com ella, homes i dones que desborden la 
gràcia.

HOMILIA SAnT MIQUEL. CEnTEnARI
(Centre catequístic Sant Miquel, 29 setembre 2019)

“Us vull cantar a la presencia dels àngels”. Amb aquestes paraules donava 
gràcies a Déu el salmista. “Us  enaltesc amb tot el cor” -afegia- “enastelc 
el vostre nom”. Avui feim noistres aquestes paraules, perquè en celebrar el 
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primer centenari d’aquest centre catequètic també nosaltres compartim 
aquests sentiments de agraïment a Déu.

A Ell aixequem els cors perquè, amb la seva gràcia, ha acompanyat la 
vida d’aquest centre des que va iniciar la seva activitat el 1919. Seguint el 
treball que portaven a terme les Filles de Maria, amb Donya Joana Simó 
d’Olivar al capdavant, a l’antic oratori de Sant Miquel, un grup de joves 
encapçalats per en Josep Rovira i encoratjats pel sacerdot ciutadellenc 
Sr. Sebastià Juan Sampol de Palòs van començar a organitzar catequesis 
dominicals. I així es va posar en marxa el centre de catequesi de Sant 
Miquel;  la seva feina ha estat tan fecunda.

És temps de gratitud per totes les persones que van iniciar el centre i 
els que es van esforçar per donar continuïtat a aquesta obra: als directors, 
consiliaris, membres del consell, catequistes i responsables de les dife-
rents activitats. Són molts els noms de persones que hem de recordar amb 
gratitud i que van fer possible que aquesta institució hagi contribuït a la 
transmissió de la fe i el seu creixement entre la gent de Ciutadella.

Són molts els valors d’aquest centre. Una nota  important és el fet 
d’estar promogut per fidels laics. Al costat den Josep Rovira Colom, 
es recorden els noms dels Srs. Antoni Seguí Sintes, Antoni Moll Vidal, 
Josep Saurina Casanovas, Bartomeu Llopis Riudavets, Pere Sintes Seguí 
i Antoni Anglada Juaneda. Va ser una intuïció precisa dels primers pro-
motors posar-ho en mans dels laics. D’aquesta manera s’expressava una 
realitat que després el Concili Vaticà II va accentuar: que els laics s’han 
d’implicar en la vida i missió de l’Església, perquè són vertaderament 
Església. També avui la nostra Església de Menorca segueix cridant als 
laics a la corresponsabilitat.

Hem de valorar també totes les activitats formatives i culturals que ha 
desenvolupat aquest centre. A través del teatre, els Pastorets, les activitats 
esportives i d’aire lliure, les marxes i moltes altres iniciatives que han 
contribuït a educar molts fillets i joves. Servint-se d’aquests mitjans, es 
va facilitar fer una síntesi de la fe cristiana amb la cultura, ajudant a que 
la fe s’inserís en la vida del nostre poble, s’expressés en la seva llengua 
i es fes cultura.

No podem oblidar totes les obres socials que va promoure aquest centre. 
De fet, sant Miquel va néixer per atendre els joves i fillets del que fa un 
segle no era més que un barri humil de gent de la mar i obrers. Al llarg 
de la seva història ha desenvolupat moltes iniciatives solidàries i obres 
socials, contribuint d’aquesta manera a transmetre als més joves valors 
fonamentals, com són la generositat i la solidaritat amb els més febles.
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Però la tasca més important, per a la qual va néixer aquest centre, és aju-
dar a educar en la fe als fillets i joves, contribuint a iniciar-los com a cristi-
ans. Els actuals estatuts del centre diuen que Sant Miquel és una «comunitat 
eclesial cristiana de la Diòcesi de Menorca dedicada a estendre el regne de 
Déu sobre tot per mitjà de la catequesi. I celebrar la seva fe en l’Eucaristia 
«. Aquesta missió encomanada al Centre és extraordinària: contribuir per-
què creixi la llum de la fe en els joves, ajudant-los a descobrir els valors de 
l’Evangeli i fer-los vida. Amb això heu contribuït a donar llum i sentit a la 
vida de moltes persones.

Ara bé, hem de ser molt conscients que aquesta missió no és cosa d’ho-
mes sinó de Déu. Nosaltres no podem atorgar la llum de la fe als altres, sinó 
només contribuir a que acullin un do que només pot provenir de Dalt. És 
paradoxal que la finalitat principal d’aquest centre, que és la catequesi, ens 
transcendeix i supera per complet. El que volem és fer partícips d’una llum 
i una mirada, d’una manera de relacionar-se amb els altres i de situar-se al 
món. El tresor que volem compartir no es transmet amb persuasiva saviesa 
humana sinó amb el poder de Déu (cf. 1Co 2,4). Per això tota la feina que 
es realitza a San Miguel té un centre, que és aquesta capella i un cor, que 
és aquest Sagrari. Si la nostra activitat pastoral no està precedida i acompa-
nyada per l’oració silenciosa i perllongada no podrà tenir fruit. Si no resam 
és perquè, en el fons, pensam que això és obra nostra i no de Déu. L’oració 
-i de manera particular la celebració de l’Eucaristia han d’estar en el centre 
de la vida d’aquesta comunitat. A més, no podrem iniciar en la vida cristiana 
si no iniciem a l’oració i a la participació en l’Eucaristia.

També és molt important la vinculació amb la vida de l’Església diocesa-
na. Cap comunitat cristiana pot aïllar-se de les altres perquè es convertiria 
en un gueto, i estaria condemnada a desaparèixer. Per això és tan important 
que aquesta comunitat es segueixi esforçant a participar en les celebracions, 
activitats i programes pastorals de la Diòcesi. Em consta que els bisbes de 
Menorca han cuidat i fins i tot mimat aquesta obra. També a mi m’agrada-
ria que us sentíssiu valorats per la nostra església diocesana i integrats en 
ella, perquè tenim el goig de compartir una mateixa missió, que és anunciar 
Jesucrist.

Des de l’inici es va invocar a Sant Miquel com a intercessor i protector. 
El seu crit «qui com Déu» és una invitació a posar Déu al centre de la vida, 
dels nostres pensaments i accions. L’excessiva inclinació a la terra, pròpia 
de la cultura actual, pot impedir que aixequem la mirada al cel. En aquests 
moments hem de repetir, amb Sant Miquel, que no hi ha ningú com Déu, 
que cap valor ni persona poden ocupar el seu lloc.
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La iconografia cristiana ha representat a Sant Miquel amb un drac als 
peus, al que venç amb la seva espasa. El drac és un símbol del mal, que no 
pot sortir triomfant. Als peus de sant Miquel hem de posar tot allò que pot 
impedir la vida cristiana d’aquesta comunitat: enveges, rancors, debilitats 
humanes, faltes d’amor, ... Tot això ha de quedar sota l’espasa de Sant 
Miquel, per poder repetir amb ell que no hi ha ningú com Déu, que només 
la misericòrdia i l’amor de Déu omplen la nostra vida.

«100 anys Servint i estimant» diu el lema que heu escollit amb encert. 
Han estat 100 anys servint a aquest poble de Ciutadella, al qual estimeu, 
ajudant a molts fillets i joves a acollir el do de la fe en Jesucrist. Que amb 
l’ajuda de Déu i la intercessió de Sant Miquel pugueu seguir servint i esti-
mant molts anys més i d’aquesta manera ajudar a estendre el Regne de Déu.

MISSATGES

PALABRAS En LA CELEBRACIÓn ECUMÉnICA
(Alcaufar, 3 de agosto de 2019)

En primer lugar, deseo felicitar a los organizadores de este acto, porque 
creo que el verano, cuando recibimos en Menorca visitantes de tan diver-
sos lugares y confesiones religiosas, es un tiempo muy propicio parar orar 
juntos. Si queremos vivir las vacaciones como un tiempo de crecimiento, 
tendremos que cuidar el interior, nuestra vida espiritual. Necesitamos rezar, 
también en tiempo de vacaciones. Y es bueno hacerlo juntos, como discípu-
los de Jesús de Nazaret, mostrando que ciertamente hay muchas cosas que 
nos separan, pero es mucho más lo que nos une.

De una manera especial, todos reconocemos en la cruz de Jesucristo la 
fuente de la salvación. El amor del Padre manifestado en la entrega volun-
taria de Jesucristo en la cruz, nos ha llenado de vida y nos ha salvado. En la 
cruz hemos recibido una inmensa lección de parte de Dios, que para elevar 
al hombre hasta Él, se ha abajado hasta asumir la muerte “y muerte de cruz” 
(Filip 2, 8).

Agradecemos mucho a Matis Roters, la donación de esta imagen de la 
cruz, que permanecerá en la Ermita de Alcaufar. Cada cruz que ponemos en 
nuestras casas e iglesias es un grito de parte de Dios, que en ella ha expre-
sado todo su amor al hombre. También esta cruz nos ayudará a comprender 
“el amor de Cristo, que supera todo conocimiento” (Ef 3, 19).
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Dios quiso reconciliar todo consigo en Jesucristo y “ha hecho la paz con 
la sangre de su cruz” (Col 1, 20). Deseo que esta cruz ayude a los cristianos 
que vivimos en Menorca a buscar caminos de reconciliación, que crezca-
mos en espíritu ecuménico y que sigamos orando juntos al Padre para que 
conceda a su Iglesia el don de la unidad plena y visible.

UnA OPORTUnIDAD PARA EL EnCUEnTRO
Carta de bienvenida a los turistas

Recibid un saludo muy cordial de parte de los cristianos que formamos 
esta familia de la Diócesis de Menorca. Nos alegra vuestra visita en este 
tiempo más tranquilo y menos masificado, que os permitirá disfrutar de la 
naturaleza, el patrimonio y las gentes de esta bella isla del mediterráneo. 
Sed bienvenidos.

El Papa Francisco ha explicado que el turismo tiene que ser “capaz de 
favorecer el encuentro entre las personas y el territorio y de favorecer el 
crecimiento en el conocimiento y el respeto mutuos”. Frente al turismo 
de consumo, ávido de acumular experiencias, vale la pena promover un 
turismo que favorezca la “calidad y la experiencia, la solidaridad y la sos-
tenibilidad”.

Deseamos que disfrutéis de estos días de descanso y que aprovechéis esta 
oportunidad para encontraros con las personas, la cultura de Menorca y 
también con su espléndida naturaleza. Por nuestra parte, ponemos a vuestra 
disposición lo que somos y tenemos: nuestros templos, santuarios y museos, 
pero también nuestras propias personas.

Junto a este saludo, encontraréis los horarios de Misas de nuestras parro-
quias para que, aquellos que compartís nuestra fe, os podáis unir a nuestras 
celebraciones. 

Feliz estancia entre nosotros. Buen descanso.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca
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ESCRITS SETMANALS

JESÚS ACULL A TOTS 
(Full dominical 15-09-2019)

Benvolguts diocesans: 
Durant el curs pastoral que ara comencem, la nostra Diòcesi de Menorca 

s’ha proposat créixer com Església que acull tots. Em sembla oportú fixar-
nos en les paraules i conducta de Jesús, per entendre perquè nosaltres hem 
d’acollir a tots. 

Resulta sorprenent i encoratjadora la praxi de Jesús -testificada ferma-
ment en els quatre evangelis- d’acollir a tots en la seva companyia. Quan els 
deixebles del Baptista visiten Jesús i li pregunten, en nom del seu mestre, 
si és o no el Messies esperat, Jesús respon dient: “Aneu i anunciu a Joan 
el que sentiu i veieu: els cecs hi veuen, els coixos caminen, els leprosos 
queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten i els pobres són 
evangelitzats” (Lc 7, 18-23). Jesús fa referència a diversos textos d’Isaïes 
(35, 5-6; 26,19; 29,18; 61,1) en els quals el profeta feia veure que el Regne 
no s’inaugurava per l’esclat del poder, sinó pels beneficis de la salvació a 
través de la misericòrdia i l’amor.

 Aquesta praxi de Jesús resulta sorprenent si la comparem amb el que era 
habitual en aquell temps entre la comunitat esenia, que vivia a Qumran. 
Aquesta comunitat buscava la puresa ritual fins a l’extrem d’excloure a tots 
els que tinguessin algun defecte físic. Una de les seves regles deia: coixos, 
cecs, muts i malalts queden exclosos de la comunitat (cf. I QSB, 2, 8). Jesús, 
per contra, admet a tots. Davant del rigorisme del seu temps, Jesús subratlla 
que tots són convidats al banquet: “fes entrar els pobres, invàlids, coixos 
i als cecs” (Lc 14, 21). En el diàleg amb els deixebles del Baptista Jesús 
afegeix: “I feliç aquell que no quedarà decebut de mi”. Jesús sap molt bé 
que la seva conducta resulta estranya i escandalosa als ulls dels seus con-
temporanis. Per a ell ningú està exclòs del Regne de Déu. 

Un passatge similar i també molt iluminador és la lectura d’Isaïes 61 que 
Jesús realitza a la sinagoga del seu poble (Lc 4, 16.21). Jesús llegeix les 
paraules del profeta, que parlaven que havia estat enviat a “portar la bona 
nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat, i als cecs, la vista; a 
posar en llibertat els oprimits, a proclamar l’any de gràcia del Senyor”. I, 
davant la sorpresa dels seus paisans, Jesús comenta que tot això està com-
plint-se en la seva persona. Ell és el Messies, ungit per l’Esperit, que té 
com a missió obrir les portes de la salvació a tots els homes. Quan la gent 



Sr. Bisbe 37

de Natzaret comprèn les seves paraules, intenten estimbar-lo. De nou ens 
trobem amb l’escàndol, com a conseqüència de la seva obertura a tots. 

Com veiem, Jesús obre les portes de la seva comunitat, de la seva Església, 
a tots i, particularment, als pobres, als que pateixen, als petits, els senzills i 
els pecadors. A tots ells anuncia un Déu de misericòrdia, que convida a tots 
els homes a entrar en comunió amb Ell. És un Déu a qui li importa la vida 
de cada un, que s’implica en la història de cadascuna de les seves criatures 
i que no exclou ningú. 

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

JESÚS ACOgE A LOS PUBLICAnOS
(Full dominical 22-9-19)

Queridos diocesanos:
Una de las categorías sociales más despreciadas por el pueblo judío era la 

de los publicanos, que recaudaban los impuestos para el imperio romano. 
Además de colaborar con un poder extranjero y de recaudar para las obras 
faraónicas de Herodes, el pueblo sospechaba de ellos porque pensaba que 
eran poco honrados y también porque tenían contacto con los paganos. Se 
les consideraba, por ello, como “pecadores” y eran excluidos del trato con 
los judíos piadosos.

Los evangelistas testifican con firmeza que Jesús les acogió, a pesar del 
escándalo que suscitó esta conducta. Sabemos que uno de sus discípulos 
más cercanos, Mateo, era un publicano. Un día, Jesús pasó junto al mostra-
dor de los impuestos y le invitó a dejar su trabajo y convertirse en discípulo 
(cf. Mt 9, 9-14). En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús presenta 
como modelo de verdadera actitud de oración, no al fariseo, supuestamente 
bueno y observante, sino al publicano humilde, que se declara pecador ante 
Dios (cf. Lc 18, 10-14).

Es significativo también el encuentro en Jesús con Zaqueo, el jefe de los 
publicanos de Jericó. Jesús se invitó a comer en su casa, lo que suscitó la 
crítica pues era considerado un pecador (cf. Lc 9, 1-10). Comer a la mesa 
con los publicanos significa acogerlos en el reino. Conviene subrayar que 
Jesús no espera a que se conviertan; no se sienta con ellos por haber dejado 
de pecar o por estar arrepentidos. Se sienta cuando ellos siguen con su con-
ducta y sus fraudulentos negocios. Quiere ofrecerles la gracia y el perdón 
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incondicional de Dios, el cual precede a la conversión. Así muestra la gra-
tuidad absoluta del amor del Padre del cielo.

Por todo esto, Jesús fue acusado de andar con malas compañías, de ser 
“amigo de recaudadores de impuestos y pecadores” (Mt 11, 19). Este repro-
che revela que sus contactos con ellos era frecuente. Su respuesta a la crítica 
es que son precisamente los enfermos los que necesitan el médico: él no ha 
venido a llamar a justos sino a los pecadores (cf. Mc 2, 17). Jesús ofrece 
en nombre de Dios la salvación a aquellos que eran considerados la hez de 
la sociedad. El acento de su predicación está en la acogida misericordiosa 
que Dios reserva a los pecadores. Dios no margina ni rechaza a nadie: en 
su compasión, los acoge, cuenta con ellos y los invita a cambiar de vida.

Frente a las críticas a su conducta con los pecadores, Jesús contestará en 
un tono polémico: “en verdad os digo; los publicanos y las prostitutas ocu-
pan vuestro sitio en el reino de Dios” (Mt 21, 31). Porque ellos han acogido 
con entusiasmo y gratitud el mensaje de Jesús y desean entrar en el Reino, 
mientras que aquellos que se consideran justos, le han rechazado.

Una característica distintiva del movimiento de Jesús es su carácter inclu-
sivo. Los grupos de su época (como los fariseos o los esenios) eran exclusi-
vistas, porque buscaban renovar la fe en Dios formando una élite espiritual. 
Por el contrario, Jesús se dirige a todos, sin discriminaciones, incluso a 
los que eran tenidos por pecadores o estaban estigmatizados socialmente. 
Nosotros, como Iglesia de Jesús, tenemos que hacer nuestro este comporta-
miento y salir a encontrar a todos, sin excluir a nadie.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

JESÚS ACULL ELS LEPROSOS 
(Full dominical 29-09-2019)

Benvolguts diocesans:
Des de les primeres pàgines dels evangelis es descriu la conducta de Jesús 

amb els malalts, als que acull i sana: “Jesús recorria tot Galilea, ensenyant a 
les sinagogues, anunciant la bona nova del regne i guarint malalties i xacres 
de tota mena al poble. La seva fama es va estendre per tota Síria i li portaven 
tots els malalts afectats de tot tipus de malalties i sofriments: endimoniats, 
epilèptics i paralítics. I ell els va curar “(Mt 4, 23-24). 
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En el seu temps va cridar l’atenció d’una manera especial la seva con-
ducta amb els leprosos. Cal tenir en compte que la lepra era considerada 
en l’antiguitat una malaltia maleïda. La facilitat de contagi va fer que en 
el món antic es prohibís tot contacte dels leprosos amb les persones sanes. 
Vivien en la misèria a les perifèries de les ciutats. L’antic testament té nor-
mes contundents: qui té una erupció o una taca blanca a la pell, ha d’anar al 
sacerdot i si detecta que és lepra “l’ha de declarar impur” (Lev 13, 1-8). Per 
evitar que els altres es contagiessin, la Llei prescrivia que el leprós cridés: 
“Impur, impur!” (Lev 13, 45. 46). Flavi Josep, un escriptor jueu del segle I, 
diu que els leprosos “viuen solitaris i estan com morts” i que la seva vida 
està marcada per “la injúria, el deshonor i el desterrament” (Antiguitats 3, 
264 i 266). 

Jesús salta totes les prescripcions legals, perquè s’acosta als leprosos i els 
toca (Mt 8. 3). En una ocasió, quan passava entre Samaria i Galilea, un grup 
de deu leprosos li criden demanant la seva compassió. Jesús escolta el seu 
clam i els ordena que vagin al sacerdot, perquè certifiqui la seva curació i 
puguin tornar a viure entre les persones sanes (Lc 17, 13-19). Jesús no es 
mostra indiferent a ningú i es mostra especialment sensible amb les perso-
nes condemnades a viure a la marginació.

És difícil descriure aquesta conducta de Jesús sense pensar en tants cristi-
ans que, imitant al Mestre, s’han acostat als leprosos i els han acollit. Pens, 
de manera particular en Sant Francesc d’Assís i el Pare Damià de Molokai, 
que va desenvolupar el seu ministeri entre els leprosos fins que ell mateix 
va ser devorat per la lepra. 

Gràcies a Déu, avui hi ha una curació per la lepra i, almenys en els països 
desenvolupats, no cal, com en altres temps, dedicar esforços a acollir als 
leprosos. Però com Església hauríem de tenir la valentia de preguntar qui 
serien avui els leprosos als quals Jesús s’hagués acostat, a qui té avui la 
nostra Església a tocar sense por a contagiar-se per transmetre tot l’amor 
i la bondat de Déu. Potser els “empestats” del nostre temps siguin aquests 
immigrants que arriben en pastera a les nostres costes i que tots volen tenir 
lluny; o potser són tants joves que han sucumbit a la droga o les persones 
sense sostre que caminen vagant d’un costat a un altre... Tots ells tenen dret 
a sentir la mà càlida de l’Església, que es fa solidària de la seva “lepra” i 
vol ajudar-los a curar perquè, com aquell leprós samarità, puguin lloar Déu 
per a la seva salvació.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca
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ESCRITS EN PREMSA

UnA ÀnIMA PER A MAÓ
(Publicat a la revista de festes de la

Mare de Déu de gràcia 2019 del Diari Menorca) 

Les ciutats, com les persones, necessiten una ànima si no volen conver-
tir-se en conglomerats d’acer i formigó, on viuen persones que malden 
només per satisfer els seus interessos egoistes. Es precís infondre esperit a 
la ciutat, perquè les persones no quedin ofegades ni pels murs físics ni per 
aquests altres murs que massa sovint aixequem els homes.

Des de fa gairebé sis-cents anys Maó compta amb una ànima, que l’aju-
da a créixer no només materialment sinó sobretot en l’esperit. Es troba a 
l’interior d’una elegant Ermita, que va ser iniciada al segle XV i que seria 
ampliada dos segles després. Més tard, el 1813, es va construir al seu costat 
l’actual cementiri, com suplicant que ella vetllés també per aquells que ens 
van deixar.

L’ànima de Maó té el preciós nom de “gràcia”. És l’atribut que li va 
regalar Déu per mitjà de l’àngel el dia de l’anunciació. Aquell dia va ser 
reconeguda i proclamada com a dona plena de gràcia. La ciutat de Maó 
venera a la Mare de Jesús com la dona plena de l’amor i la misericòrdia de 
Déu. La seva delicada i venerada imatge expressa el goig d’una vida toca-
da per complet per l’amor de Déu. La dolçor de la seva mirada convida a 
acostar-se sense por a ella i contemplar-la a poc a poc, sentint-se estimat i 
segur al seu costat.

Les festes que cada any dedica la ciutat de Maó a la seva patrona, la 
Mare de Déu de Gràcia, són preciosa expressió de l’alegria i el sentir d’un 
poble i també de la seva devoció i afecte a la Verge Maria. Des de 1890, per 
decisió de l’Ajuntament de Maó, als actes religiosos en honor de la Verge, 
acompanya la “qualquada”, que dóna esplendor i vistositat a aquesta festa. 
Però, sens dubte, l’acte més bell en honor de la Mare de Déu de Gràcia és 
la Missa que se celebra el dia de la festa a l’església de Santa Maria. Per 
a mi és un privilegi poder celebrar aquesta Eucaristia solemne al costat de 
la gent de Maó, recordant el que significa santa Maria per al nostre poble i 
agraint el seu patronatge i protecció. La Missa de caixers, celebrada davant 
la imatge de la Mare de Déu, és un preciós homenatge que Maó rendeix a 
la seva patrona.

M’emociona de manera particular pensar en les generacions de maonesos 
que s’han acostat a resar als peus de la Mare de Déu de Gràcia. Ella ha 
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estat durant molts segles refugi i consol del nostre poble. Els nostres pares 
i avis es van confiar al seu amor maternal, com també fem nosaltres. A la 
seva ermita segueixen acudint moltes persones, per sentir la proximitat de 
la Mare i repetir-li, amb els goigs, “de Gràcia us han nomenada, perquè’ns 
siau llum i guia”.

Veritablement Maó té una ànima. Quan necessitem eixamplar el nostre 
esperit, tenim a on anar. Només es necessari acostar-se a l’Ermita i cercar, 
en soledat i silenci, la companyia i consol de la Mare. Segur que el nostre 
esperit va creixent, perquè Maria ens ensenya sempre a mirar cap al cel.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

CORRESPOnSABLES A LA VIDA I MISSIÓ DE L’ESgLÉSIA
(Escrit publicat a la revista “nostra Església”

amb motiu del Dia de l’Església diocesana)

Benvolguts diocesans:
Cada any la Jornada de l’Església Diocesana ens recorda alguna cosa 

fonamental per a la nostra vivència de la fe en Jesucrist: que ningú pot 
seguir-lo aïllant-se de la resta, que no és possible viure i proclamar la nos-
tra fe si no es  compta amb els altres creients, amb els quals formam una 
família. Necessitam els altres per proclamar, celebrar i viure la nostra fe i 
per dur a terme la missió que Jesucrist ens va encomanar. D’altra banda, 
és encoratjador sentir al nostre costat a altres creients que s’esforcen com 
nosaltres per viure en fidelitat a la paraula i persona de Jesucrist.

Aquesta família de deixebles no existeix en abstracte, sinó que es concreta 
en les diferents esglésies particulars o diòcesis que estan establertes en cada 
lloc del món i que són regides pels bisbes, com a successors dels apòstols. 
La seva missió principal és ser signe i instrument de la presència de Crist en 
aquell lloc. Aquesta és la missió que té la nostra Església de Menorca. Ella 
és presència i realització de l’Església de Crist a la nostra illa i existeix per 
anunciar el seu nom a tots els seus habitants.

Aquesta tasca correspon a tots els cristians. De la mateixa manera que una 
família no funciona si els seus membres no col·laboren, tampoc l’Església 
pot dur a terme la seva missió si els cristians són només membres passius de 
la mateixa i no col·laboren activament en la seva vida. “Som una gran famí-
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lia amb tu”, diu el lema d’aquesta Jornada. Per ser una gran família es precís 
que cada cristià es senti coresponsable en la vida i missió de l’Església.

És cert que s’ha avançat molt en aquest sentit i que cada vegada és major 
la consciència que la vida de l’Església és missió de tots. Però també és cert 
que queda molt per fer. Necessitam créixer en la comunió, creant espais i 
àmbits que facilitin la seva vivència. I necessitam créixer en la implicació 
de tots, sobretot dels laics, en la vida de l’Església.

La nostra Diòcesi de Menorca vol avançar en aquesta direcció. Els 
objectius del nostre pla de pastoral, la participació en el Congrés de Laics, 
les iniciatives de formació i molts altres mitjans que hem posat en marxa,  
tenen la finalitat de fer-nos créixer com a família que viu la comunió per 
ser missionera. Comptam amb tots vosaltres per seguir caminant en aquesta 
direcció.

Però no podem oblidar que el vertader protagonista de tota aquesta acció 
és l’Esperit Sant. Ell és qui crea la comunió entre nosaltres i ens posa en 
comunió amb Déu i Ell és el vertader protagonista de la missió. Per això, 
per créixer en la coresponsabilitat és indispensable la pregària a l’Esperit 
de Déu.

En aquest dia de l’Església diocesana us convit, per tant, a resar amb mi i 
demanar que l’Esperit acompanyi a la nostra Església, inspiri els seus pro-
jectes i enforteixi les seves iniciatives, perquè aquesta Església de Menorca 
pugui realitzar la missió que Jesús li ha encomanat: « la dolça i confortado-
ra missió d’evangelitzar “, en expressió de Sant Pau VI.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca
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CARTES

SOBRE ELS nOMEnAMEnTS ALS SACERDOTS, DIAQUES, 
RELIgIOSOS I A TOT EL POBLE DE DÉU

(27 d’agost 2019)

Benvolguts diocesans:
Amb aquesta carta us remet també els nomenaments per al curs pastoral 

2019-2020, els quals afecten sobretot als diversos secretariats i àrees que 
conformen la cúria pastoral de la Diòcesi de Menorca.

Com sabeu bé, durant el curs passat vam estar treballant una reforma de la 
nostra cúria pastoral per tal de millorar la seva estructura i també de donar 
major cabuda en ella als fidels laics. L’estructura va ser treballada i aprova-
da pels consells diocesans a la fi de curs. Ara us present a les persones que 
seran responsables de les diverses accions pastorals de la nostra Església. 
Els seus nomenaments seran afectius a partir del primer de setembre.

Però, en primer lloc, he de donar les gràcies a tots els que fins ara han 
estat responsables d’aquests sectors pastorals. Tots han manifestat en el seu 
treball un extraordinari amor a l’Església, a la qual han servit desinteressa-
dament. A tots ells, en nom dels cristians de Menorca, els donam les gràcies.

Com veureu, en la nostra Cúria pastoral els laics tenen gran importància. 
De fet, 10 secretariats diocesans seran presidits per laics (el 58% del total), 
mentre que els sacerdots presidiran 4 i els diaques permanents 3. És admi-
rable i encoratjadora la generositat dels laics, els quals, tot i tenir moltes 
obligacions en el àmbit familiar i en les seves pròpies professions, han 
acceptat servir a la nostra Església assumint responsabilitats diocesanes. 
Al llarg d’aquest estiu he conversat amb molts fidels laics i puc dir que 
sempre he quedat edificat per la seva entrega i el seu desig de contribuir, 
en la mesura de les seves possibilitats, al creixement de la fe en Jesucrist. 
Crec que hem d’avançar per aquest camí, fins que sigui real una vertadera 
corresponsabilitat dels laics en la vida de la Diòcesi.

El començament d’un nou organigrama i de nous responsables exigeix   
fer alguns canvis en el Consell diocesà de pastoral. D’acord amb els seus 
estatuts correspon a cada delegació o àrea pastoral diocesana elegir un 
representant. Per això, durant el mes de setembre els responsables de les 
quatre àrees de pastoral i del gabinet de comunicació presentaran els noms 
dels laics elegits per formar part d’aquest Consell.

Esteim a punt de començar el curs 2019-2020. L’oració ha de precedir, 
acompanyar i perllongar qualsevol acció pastoral, perquè l’empresa que 
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portam a terme no es fa amb persuasiva saviesa humana sinó amb la gràcia 
de l’Esperit. Per això us convido a pregar amb mi perquè aquests canvis 
contribueixin al nostre creixement en la fe i en la fidelitat a Jesucrist. Podem 
demanar la intercessió de Santa Maria, que va ser deixeble predilecta i és 
bona Mare.

Rebeu la meva salutació ple d’afecte per tots vosaltres,

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

CARTA SOBRE ALgUnS ASSUMPTES AL COMEnÇAMEnT
DEL CURS PASTORAL

(2 setembre 2019)

Benvolguts sacerdots i diaques:
En començar  el mes de setembre i, després del parèntesi estiuenc, arriba 

el moment d’anar reprenent les activitats ordinàries de la vida de les nostres 
comunitats. Us anim a fer-ho amb il·lusió, perquè l’alegria de l’Evangeli 
pugui arribar a tantes persones assedegades de Déu. L’objecte d’aquesta 
comunicació és demanar-vos que doneu impuls a algunes importants inici-
atives diocesanes.

1.- COngRÉS LAICS. A finals del mes de març es va posar en marxa 
la fase diocesana del Congrés de Laics i es van enviar tres temes perquè 
fossin treballats pels grups. Es demanava que les respostes al qüestionari 
fossin enviades abans del dia 8 de setembre. Fins ara, hem rebut respos-
tes de 8 grups (Sant Esteve, el Carme, Sant Francesc Maó, la Concepció, 
Mercadal,  el Carmel Missioner (es Castell), Ferreries i el Carmel Missioner 
(Ciutadella). Si algun grup més ha realitzat aquesta reflexió, us pregam que 
envieu la resposta a plapastoralmenorca@gmail.com El termini de lliura-
ment es pot ampliar alguna setmana més, però teniu en compte que s’ha de 
preparar un resum de tot abans del dia 12 de octubre.

2.- JORnADA DIOCESAnA “LAICS En MISSIÓ”. Us record que 
dissabte dia 12 d’octubre tindrem una important Jornada diocesana al 
Santuari de la Verge del Toro. Començarem a les 10’00 h. Després de la 
pregària inicial, escoltarem una ponència sobre el laïcat, que pronunciarà la 
Sra. Eva Fernández Mateu, presidenta d’Acció Catòlica General d’Espanya. 
Seguidament el Sr. Agustí Anglada Orfila presentarà un resum de les apor-
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tacions dels diversos grups al Congrés de Laics. Després d’un descans, tin-
drem una celebració d’enviament dels agents de pastoral amb motiu del mes 
missioner extraordinari (catequistes, Càritas, professors de religió, etc.). La 
jornada acabarà sobre les 13’30h.  Pensam oferir també la possibilitat que 
aquells que ho desitgin es quedin a dinar. Us deman que aneu difonent i 
donant a conèixer aquesta Jornada.

3.- EXERCICIS ESPIRITUALS PER A LAICS. Una altra iniciativa 
important és la realització d’uns exercicis espirituals per a laics. Seran a 
la finca Mallaui de Ciutadella (Es Talaier), que hem llogat per a l’ocasió. 
Començaran el divendres dia 4 d’octubre a les 18’00 h. i acabaran el diu-
menge dia 6 d’octubre a les 13’30 h. Seran dirigits pel prevere  Francisco 
Castro Pérez,  delegat d’apostolat seglar a Màlaga. El preu és de 100 euros 
per persona en habitació doble i les places són limitades (25 persones). Us 
deman que difongueu entre els laics aquesta iniciativa.

De tots aquests assumptes tindrem oportunitat de parlar en el consell 
presbiteral del proper dia 18 de setembre. Vull acabar aquesta comunica-
ció invocant a la Mare de Déu, perquè segueixi acompanyant els passos 
d’aquesta Església de Menorca.

Amb la meva salutació fraterna,
† Francesc Conesa Ferrer,

Bisbe de Menorca

JORnADA DIOCESAnA “LAICS En MISSIÓ”
(24 setembre 2019)

Benvolguts diocesans:
El proper dia 12 d‘octubre al matí tenim una cita important al Santuari 

de la Verge del Toro. Serà una Jornada Diocesana a la qual unirem dues 
celebracions singulars. En primer lloc, conclourem la fase diocesana del 
Congrés de Laics, convocat a tot Espanya amb el tema „poble de Déu en 
sortida“. Després de l‘oració, que serà a les 10‘00 h escoltarem una ponèn-
cia sobre el laïcat, titulada “Escollits i enviats“, que pronunciarà la Sra. Eva 
Fernández Mateu, presidenta d‘Acció Catòlica General d‘Espanya. Segui-
dament	el	Sr.	Agustí	Anglada	Orfila	presentarà	un	resum	de	les	aportacions	
dels diversos grups de la Diòcesi al Congrés de Laics. Aquestes aportacions 
seran remeses a la conferència episcopal, com a contribució de l‘església de 
Menorca al Congrés.
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Després del descans, realitzarem una activitat vinculada al mes missioner 
extraordinari, convocat pel Papa Francesc amb el lema „batiats i enviats“. 
Serà una celebració d‘enviament de tots els agents de pastoral de la Diòcesi, 
que començarà a les 12‘45 h. Us deman que convideu a participar a tots els 
que col·laboren en la pastoral: catequistes, monitors de clubs i d‘escoltisme, 
professors de religió, col·laboradors de Càritas, lectors, pastoral de malalts, 
pastoral penitenciària, preparadors de matrimoni, membres dels consells de 
pastoral, voluntaris de Mans unides i missions. Tots ells seran enviats per-
què sàpiguen que la seva Església compta amb ells i necessita que visquin 
en profunditat el seu baptisme participant en la missió.

Està previst que la jornada acabi a les 13‘30 h. Qui vulgui, pot quedar-se 
després a dinar a Sa Posada del Toro. El menú costarà 13 euros. Per parti-
cipar es precís anotar-se en les parròquies i enviar les inscripcions al bisbat 
(Maria Ignacia) abans del dimecres dia 9 d‘octubre.

Us deman que doneu a conèixer aquesta Jornada i animeu als vostres feli-
gresos a participar-hi. I resem junts pel seu fruit espiritual i pastoral,

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca
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SECRETARIA gEnERAL

NOMENAMENTS

Mons. Francesc Conesa Ferrer, Bisbe de Menorca, ha efectuat els següents 
nomenaments d’acord amb l’Estatut de la Cúria de Menorca a la Secció 
Pastoral, publicat al Butlletí Oficial del Bisbat corresponent al mes de juny 
de 2019 (p. 59), que seran efectius amb data de 1 de setembre de 2019.

I
DELEgATS D’ÀREA, nomenats pel un període de cinc anys
- Àrea de l’Anunci: Mn. Llorenç Sales Barber.
- Àrea de litúrgia i Espiritualitat: Mn. Josep Manguán Martínez.
- Àrea de Pastoral Social: Mn. Jaume Alberto Vidal Pelegrí.
- Àrea del Laïcat: Mn. Bosco Faner Bagur.

II
DIRECTORS DE SECRETARIAT, nomenats per unperíode de quatre anys
- Secretariat de Catequesi i Iniciació Cristiana: Diaca Vicent Llabrés Riudavets.
- Secretariat de missions: Diaca Joan M. Mercadal Victory. 
- Secretariat d’Ensenyament i Cultura:  Sra. Margarita Quevedo Tutzó.
- Secretariat d’Ecumenisme i Diàleg Interreligiós: Sra. Isabel Marquès Barceló. 
- Secretariat de Litúrgia i Oració: Mn. Josep Manguán Martínez.
- Secretariat de Confraries i Pietat Popular: Mn. Joan Tutzó Sans.
- Secretariat de Santuaris i peregrinacions: Sr. Antoni Mercadal Sintes.
- Secretariat de Pastoral Penitenciària i Capellà del Centre Penitenciari de Maó: 
Mn. Joan Bosco Martí Marqués.
- Secretariat de Pastoral de la Salut i de la Gent Gran: Sra. Maria Rosa Comella 
Anglada.
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- President de la Comissió diocesana Justícia i Pau: Sr. Xavier Martín Martínez.
- Secretariat de família i vida: Sr. Tolo Frau Pons i Sra. Joana Anglada Cortés
- Secretariat de Pastoral Universitària: Sr. Joan Lluís Torres Faner i Sra. Irene 
Coll Serra. 
- Secretariat de pastoral d’infància i joventut: Sebastià Bosch Salord
- Secretariat de pastoral vocacional: Joan Camps Serra
- Escoles Diocesanes de Formació: Sra. Isabel Serra Giménez.

III
COnSILIARIS DE SECRETARIAT, nomenats per un període de quatre anys
- Consiliari de la Comissió diocesana Justícia i Pau: Mn. Joan Febrer Rotger.
- Consiliari del Secretariat de Família i Vida: Mn. Gerard Villalonga Hellín
- Consiliari Secretariat de pastoral de la salut i de la gent gran: Diaca Jean 
Marie Nguele
- Delegat Episcopal de Càritas Diocesana: Guillem Ferrer Monjo

IV
gABInET DE COMUnICACIÓ: 
Director, Mn. Antoni Fullana Marqués, per un període de cinc anys

ALTRES nOMEnAMEnTS:
- Diaca adscrit a la Parròquia de St. Esteve: Diaca Sebastià Bosch Salord, per 
un període de quatre anys.
- Diaca adscrit a Sant Joan de Missa: Diaca Guillem Ferrer, per un període de 
quatre anys.
- Formador del Seminari Diocesà, amb especial dedicació als seminaristes 
menors: Mn. Joan Camps, per un periode de quatre anys

V
nOMEnAMEnTS JA REALITZATS
- Secretariat de Pastoral del Turisme: Sra. Paca Llabrés Pons (fins maig 2022)
- Director  de Càritas Diocesana: Sr. Biel Pons Olives (fins 2023)
Ciutadella de Menorca, 27 d’agost de 2019.
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VISITA PASTORAL

ORIEnTACIOnS PER A LA VISITA PASTORAL

Caràcter de la visita pastoral del bisbe
La visita pastoral del bisbe és una de les institucions més antigues en la 

vida de l’Església. Arrelada en l’era apostòlica, es va anar desenvolupant 
en l’edat mitjana i es va consolidar a partir del Concili de Trento. Els docu-
ments posteriors insisteixen en la seva importància i desenvolupen la seva 
naturalesa. El Codi de dret canònic vigent assenyala que la visita es dirigeix   
a “les persones, les institucions catòliques, les coses i els llocs sagrats que 
es troben dintre de l’àmbit de la Diòcesi” (c. 397 § 1) i diu que el bisbe té 
obligació de visitar la diòcesi sencera “almenys cada cinc anys” (c. 396 § 
1). A la nostra Diòcesi, les últimes visites pastorals van ser realitzades pels 
bisbes Juan Piris (2003-2004) i Salvador Giménez (2010-2011).

Alguns documents posteriors ens ajuden a entendre el caràcter de la Visita 
Pastoral. El directori “Apostolorum succesores” per al ministeri dels bisbes, 
recollint l’ensenyament de l’Exhortació “Pastores gregis” (n. 46), assenyala 
algunes característiques de la visita pastoral, que són fruit de segles de praxi 
de la mateixa (n. 220-224).

Allà es diu que:
- La visita és una oportunitat per reanimar les energies dels agents 

evangelitzadors, renovar-los i confortar-los.
- És ocasió per a convidar a tots els fidels a la renovació de la vida 

cristiana i a una acció apostòlica més intensa.
- Permet, també, examinar l’eficiència de les estructures i els instru-

ments destinats al servei pastoral, per poder determinar millor les 
prioritats.

- Encara que no s’han d’excloure els aspectes administratius, s’ha de 
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donar prioritat a la trobada del bisbe amb el clergat i els altres fidels 
del poble de Déu, com correspon al seu ofici de pastor.

Es diu també en el Cerimonial de Bisbes que “és la visita del pastor que 
corregeix, anima, constata les dificultats de la comunitat parroquial, ajuda 
a buscar camins comuns d’evangelització, estimula a créixer en l’amor de 
Jesucrist, coneix la tasca apostòlica dels laics i els sacerdots “(n. 1178).

Desenvolupament de la visita pastoral
La visita pastoral no pot ser un acte merament protocol·lari, ni per al bisbe 

ni tampoc per a la comunitat que rep la visita. De vegades es corre el perill 
de realitzar-la només formalment i no viure-la amb ulls de fe.

La visita pastoral es desenvolupa en tres fases: preparació, desenvolupa-
ment i avaluació.

a) La preparació de la Visita
- La visita pastoral és ocasió perquè la parròquia reflexioni i analitzi 

la seva situació. Per realitzar-ho de manera adequada s’ha preparat 
un qüestionari, que ha de ser treballat pels sacerdots, juntament amb 
el consell de pastoral de la parròquia. 

- Una vegada que es conegui la data de la visita, hem de donar-li la 
màxima publicitat, donant-lo a conèixer als fidels pels mitjans de 
què disposam (en les Misses, al full parroquial, etc.)

- És convenient preparar la visita amb l’oració. Amb aquesta finalitat: 
s’inclouran peticions en l’oració dels fidels durant les setmanes prè-
vies; es repartirà als fidels una oració per la visita pastoral perquè la 
puguin realitzar o bé l’oració per l’Església de Menorca; on pugui 
realitzar-se, s’organitzarà una vetlla de pregària o un acte d’adoració 
al Santíssim, demanant pels fruits de la visita. Es recomana també, 
quan la litúrgia ho permeti, celebrar la Missa “per l’Església local” 
(diverses necessitats, I, I) o “pel bisbe” (diverses necessitats, III, A 
o B) i predicar sobre la naturalesa de la Església.

- Un altre element fonamental és la catequesi. Abans de la visita 
s’haurien d’organitzar algunes catequesi sobre la Diòcesi, el minis-
teri del Bisbe i la realitat de la parròquia. També es pot dedicar a 
això un espai en l’homilia dels diumenges previs.

- El rector, juntament amb el consell de pastoral, ha d’establir l’agen-
da de la visita i l’ha de presentar al Bisbe.

b) El desenvolupament de la Visita
Durant la visita el Sr. Bisbe mantindrà les següents trobades:

- És convenient que la primera trobada sigui amb el consell de pasto-
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ral i el consell d’assumptes econòmics (i, si no n’hi ha, amb aquells 
fidels que col·laboren més estretament en la pastoral i l’economia). 

- S’organitzaran trobades amb els diversos grups parroquials (cate-
quistes, infants i joves, grups d’adults, grups de litúrgia, Càritas, 
etc.)

- Visita a alguns malalts de la parròquia.
- Visita a les escoles catòliques (claustre de professors, alumnes) i 

altres centres d’ensenyament.
- En els centres educatius públics es visitarà als alumnes de la classe 

de religió i, si és oportú, es saludarà al director.
- Visita a centres sanitaris (director, personal, malalts) i geriàtrics
- Visita a altres institucions catòliques radicades en el territori de la 

parròquia.
- També es tindran trobades amb les Confraries i associacions de 

fidels radicades a la parròquia.
- Trobades amb representants d’institucions culturals, socials o polí-

tiques, si es considerés oportú.
- Si hagués religiosos, el bisbe visitarà la seva casa i tindrà una tro-

bada amb ells.
- Es poden concedir entrevistes personals si algú ho demana.

En relació amb les celebracions litúrgiques:
- La fase de desenvolupament conclou amb la missa estacional, en la 

qual es dóna gràcies a Déu per la visita. L’Eucaristia és el punt cul-
minant de la visita. Convé que concelebrin els preveres i participin 
els diaques i el major nombre possible de fidels. Ha de ser acompa-
nyada amb monicions i cants adequats. 

- A més de la Missa, poden celebrar altres actes litúrgics, com oració 
davant d’una ermita o oratori, celebracions de la Paraula per a algun 
grup especial (infants, joves, etc.), oració pels difunts al cementiri.

Els aspectes administratius, que queden confiats al vicari general i secre-
tari-canceller, són els següents:

- Revisió de tots els llibres parroquials
- Revisió de l’economia de la parròquia
- Verificació de l’estat del temple i de la casa parroquial (manteni-

ment, neteja, ordre, etc)
- Revisió de l’estat de conservació dels llocs sagrats i ornaments 

litúrgics
- Examen de l’inventari de béns mobles i immobles
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c) La fase d’avaluació
Al final de la visita, el Bisbe enviarà un document relatant el seu desen-

volupament i oferint algunes recomanacions per a la vida de la comunitat 
parroquial. Com es diu en “Apostolorum succesores”, “conclosa la visita 
pastoral a les parròquies, és oportú un document que testimoniï la realitza-
ció de la visita ..., en el qual es recordi el desenvolupament de la visita, es 
reconeguin els esforços pastorals i s’assenyalin els punts per a un camí més 
exigent de la comunitat, sense ometre les indicacions sobre l’estat de les 
estructures físiques, de les obres pastorals i altres eventuals institucions”(n. 
224).

En una reunió posterior amb el rector i el consell de pastoral, el bisbe 
llegirà aquest document i exposarà el seu contingut i el sentit de les seves 
indicacions. Aquesta reunió servirà també per fer una avaluació de la visi-
ta. L’acta de la visita s’ha de donar a conèixer als diversos grups i s’ha de 
conservar a l’arxiu parroquial.
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SAnT PARE

BATEJATS I EnVIATS:
L’ESgLÉSIA DE CRIST En MISSIÓ En EL MÓn

(Missatge per a la Jornada Mundial de les Missions 2019)

Estimats germans i germanes,
He demanat a tota l’Església que durant el mes d’octubre de 2019 es 

visqui un temps missioner extraordinari per a commemorar el centenari de 
la promulgació de la Carta apostòlica Maximum illud, del papa Benet XV 
(30 de novembre de 1919). La visió profètica de la seva proposta apostòlica 
m’ha confirmat que avui continua sent important renovar el compromís 
missioner de l’Església, impulsar evangèlicament la seva missió d’anunciar 
i dur al món la salvació de Jesucrist, mort i ressuscitat.

El títol del present missatge és igual al tema de l’Octubre missioner: 
«Batejats i enviats: l’Església de Crist en missió en el món.» La celebra-
ció d’aquest mes ens ajudarà en primer lloc a retrobar el sentit missioner 
de la nostra adhesió de fe en Jesucrist, fe que hem rebut gratuïtament 
com a do en el baptisme. La nostra pertinença filial a Déu no és un acte 
individual sinó eclesial: la comunió amb Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, 
és font d’una vida nova juntament amb molts altres germans i germanes. 
I aquesta vida divina no és un producte per vendre —nosaltres no fem 
proselitisme— sinó una riquesa per donar, per comunicar, per anunci-
ar; aquest és el sentit de la missió. Gratuïtament hem rebut aquest do i 
gratuïtament el compartim (cf. Mt 10,8), sense excloure’n ningú. Déu 
vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat i a 
l’experiència de la seva misericòrdia, mitjançant l’Església, sagrament 
universal de salvació (cf. 1 Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum— Vat. II, Const. 
dogm. Lumen gentium, 48).
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L’Església és en missió en el món: la fe en Jesucrist ens dona la dimen-
sió justa de totes les coses, fent-nos veure el món amb els ulls i el cor de 
Déu; l’esperança ens obre els horitzons eterns de la vida divina, de la qual 
participem veritablement; la caritat, que ja comencem a assaborir en els 
sagraments i en l’amor fratern, ens condueix fins als confins de la terra 
(cf. Mi 5,3; Mt 28,19, Ac 1,8, Rm 10,18). Una Església en sortida cap als 
últims confins exigeix una conversió missionera constant i permanent. 
Quants sants, quantes dones i homes de fe ens donen testimoniatge, ens 
mostren que és possible i realitzable aquesta obertura il·limitada, aquesta 
sortida misericordiosa, com a impuls urgent de l’amor i com a fruit de la 
seva lògica intrínseca de do, de sacrifici i de gratuïtat (cf. 2 Co 5,14-21). 
Perquè ha de ser home de Déu aquell qui ha de predicar Déu (cf. Carta 
apost. Maximum illud).

És un mandat que ens toca de prop: jo soc sempre una missió; tu ets 
sempre una missió; tot batejat i batejada és una missió. Qui estima es posa 
en moviment, surt de si mateix, és atret i atreu, es dona als altres i teixeix 
relacions que generen vida. Per a l’amor de Déu ningú no és inútil o insig-
nificant. Cadascun de nosaltres és una missió en el món perquè és fruit 
de l’amor de Déu. Encara que el meu pare i la meva mare haguessin traït 
l’amor amb la mentida, l’odi i la infidelitat, Déu mai no renuncia al do de la 
vida, sinó que destina tots els seus fills, des de sempre, a la seva vida divina 
i eterna (cf. Ef 1,3-6).

Aquesta vida se’ns comunica en el baptisme, que ens dona la fe en 
Jesucrist, vencedor del pecat i de la mort, ens regenera a imatge i semblança 
de Déu i ens introdueix en el cos de Crist que és l’Església. En aquest sentit, 
el baptisme és realment necessari per a la salvació perquè ens garanteix que 
som fills i filles a la casa del Pare, sempre i en tot lloc, mai orfes, estrangers 
o esclaus. Allò que en el cristià és realitat sacramental —el compliment de 
la qual és l’eucaristia— es manté com a vocació i destí per a tot home i dona 
que espera la conversió i la salvació. De fet, el baptisme és el compliment 
de la promesa del do diví que fa de l’ésser humà un fill en el Fill. Som fills 
dels nostres pares naturals, però en el baptisme se’ns dona la paternitat ori-
ginària i la maternitat veritable: no pot tenir Déu com a pare aquell qui no té 
l’Església com a mare (cf. sant Cebrià, La unitat de l’Església catòlica, 4).

Així, la nostra missió radica en la paternitat de Déu i en la maternitat de 
l’Església, perquè l’enviament manifestat per Jesús en el manament pasqual 
és inherent al baptisme: així com el Pare m’ha enviat, així també us envio 
jo, plens de l’Esperit Sant, per a la reconciliació del món (cf. Jn 20,19-23; 
Mt 28,16-20). Aquest enviament és competència del cristià perquè no man-
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qui a ningú l’anunci de la seva vocació a fill adoptiu, la certesa de la seva 
dignitat personal i del valor intrínsec de tota vida humana des de la con-
cepció fins a la mort natural. El secularisme creixent, quan es converteix en 
rebuig positiu i cultural de la paternitat activa de Déu en la nostra història, 
impedeix tota autèntica fraternitat universal, que s’expressa en el respecte 
mutu de la vida de cadascú. Sense el Déu de Jesucrist, tota diferència es 
redueix a una amenaça infernal que fa impossible qualsevol acollença fra-
ternal i la unitat fecunda del gènere humà.

El destí universal de la salvació oferta per Déu en Jesucrist va dur Benet 
XV a exigir la superació de tota clausura nacionalista i etnocèntrica, de 
tota barreja de l’anunci de l’Evangeli amb les potències colonials, amb els 
seus interessos econòmics i militars. En la seva carta apostòlica Maximum 
illud, el Papa recordava que la universalitat divina de la missió de l’Església 
exigeix la sortida d’una pertinença exclusiva a la pàtria pròpia i a l’ètnia 
pròpia. L’obertura de la cultura i de la comunitat a la novetat salvadora de 
Jesucrist requereix la superació de qualsevol introversió ètnica i eclesial 
impròpia. També avui l’Església continua necessitant homes i dones que, 
en virtut del seu baptisme, responguin generosament a la crida a sortir 
de la pròpia casa, la pròpia família, la pròpia pàtria, la pròpia llengua, la 
pròpia Església local. Ells són enviats a les gents en el món que encara no 
està transfigurat pels sagraments de Jesucrist i de la seva santa Església. 
Anunciant la Paraula de Déu, testimoniant l’Evangeli i celebrant la vida de 
l’Esperit criden a la conversió, bategen i ofereixen la salvació cristiana en 
el respecte a la llibertat personal de cadascun, en diàleg amb les cultures i 
les religions dels pobles als quals són enviats. La missio ad gentes, sempre 
necessària en l’Església, contribueix així de manera fonamental al procés 
de conversió permanent de tots els cristians. La fe en la pasqua de Jesús, 
l’enviament eclesial baptismal, la sortida geogràfica i cultural d’un mateix i 
de la llar pròpia, la necessitat de salvació del pecat i l’alliberament del mal 
personal i social exigeixen que la missió arribi fins als últims racons de la 
terra.

La coincidència providencial amb la celebració del Sínode especial dels 
bisbes per a la regió Panamazònica em porta a destacar que la missió confi-
ada per Jesús, amb el do del seu esperit, continua essent actual i necessària 
també per als habitants d’aquestes terres. Una Pentecosta renovada obre les 
portes de l’Església perquè cap cultura no romangui tancada en ella mateixa 
i cap poble no quedi aïllat, sinó que s’obrin a la comunió universal de la 
fe. Que ningú no es quedi tancat en el propi jo, en l’autoreferencialitat de 
la pertinença ètnica i religiosa pròpies. La pasqua de Jesús trenca els límits 
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estrets de mons, religions i cultures, cridant-los a créixer en el respecte 
per la dignitat de l’home i de la dona, cap a una conversió cada vegada 
més plena a la veritat del Senyor ressuscitat, que ens dona a tots la vida 
veritable.

En aquest aspecte, em venen a la ment les paraules del papa Benet XVI 
al començament de la trobada de bisbes llatinoamericans a Aparecida, al 
Brasil, l’any 2007, paraules que desitjo aquí recordar i fer meves: «Què ha 
significat l’acceptació de la fe cristiana per als pobles d’Amèrica Llatina 
i del Carib? Per a ells ha significat conèixer i acollir Crist, el Déu des-
conegut que els seus avantpassats, sense saber-ho, buscaven en les seves 
riques tradicions religioses. Crist era el Salvador que anhelaven silenci-
osament. Ha significat també haver rebut, amb les aigües del baptisme, 
la vida divina que els va fer fills de Déu per adopció; haver rebut, a més, 
l’Esperit Sant que ha vingut a fecundar les seves cultures, purificant-les 
i desenvolupant els nombrosos gèrmens i llavors que el Verb encarnat hi 
havia posat, orientant-les així pels camins de l’Evangeli. […] El Verb de 
Déu, fent-se carn en Jesucrist, es va fer també història i cultura. La uto-
pia de tornar a donar vida a les religions precolombines, separant-les de 
Crist i de l’Església universal, no seria un progrés, sinó una reculada. En 
realitat seria una involució cap a un moment històric ancorat en el passat» 
(Discurs en la Sessió inaugural, 13 de maig de 2007).

Confiem a Maria, la nostra Mare, la missió de l’Església. La Verge, 
unida al seu Fill des de l’encarnació, es va posar en moviment, va par-
ticipar totalment en la missió de Jesús, missió que als peus de la creu es 
va convertir també en la seva missió pròpia: col·laborar com a Mare de 
l’Església que en l’Esperit i en la fe engendra nous fills i filles de Déu.

Voldria acabar amb unes breus paraules sobre les Obres Missionals 
Pontifícies, ja proposades com a instrument missioner en la Maximum illud. 
Les OMP manifesten el seu servei a la universalitat eclesial en la forma 
d’una xarxa global que dona suport al Papa en el seu compromís missioner 
mitjançant l’oració, ànima de la missió, i la caritat dels cristians dispersos 
pel món sencer. Els seus donatius ajuden el Papa en l’evangelització de les 
Esglésies particulars (Obra de la Propagació de la Fe), en la formació del 
clergat local (Obra de Sant Pere Apòstol), en l’educació d’una consciència 
missionera dels infants de tot el món (Obra de la Infància Missionera) i en 
la formació missionera de la fe dels cristians (Unió Missional Pontifícia). 
Renovant el meu suport a aquestes obres, desitjo que el Mes Missioner 
Extraordinari d’octubre de 2019 contribueixi a la renovació del seu servei 
al meu ministeri missioner.
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Als missioners, a les missioneres i a tots els qui en virtut del seu baptisme 
participen d’alguna manera en la missió de l’Església, els envio de cor la 
meva benedicció. 

Francesc, papa
Vaticà, 9 de juny de 2019, Solemnitat de Pentecosta

CARTA ALS PREVERES En OCASIÓ DEL 160È AnIVERSARI
DE LA MORT DEL SAnT RECTOR D’ARS

(4 d’agost de 2019)

Als meus germans preveres.
Benvolguts germans:

Recordem els 160 anys de la mort del sant Rector d’Ars a qui Pius XI va 
presentar com a patró per a tots els rectors del món1. En la seva festa vull 
escriure-us aquesta carta, no només als rectors sinó també a tots vosaltres 
germans preveres que sense fer soroll «ho deixeu tot» per a estar compro-
mesos en el dia a dia de les vostres comunitats. A vosaltres que, com el 
Rector d’Ars, treballeu a la «trinxera», porteu sobre les vostres espatlles el 
pes de la jornada i de la calor (cf. Mt 20,12) i, exposats a una infinitat de 
situacions, «doneu la cara» quotidianament i sense donar-vos importància, a 
fi que el Poble de Déu estigui cuidat i acompanyat. Em dirigeixo a cadascun 
de vosaltres que, tantes vegades, de manera desapercebuda i sacrificada, 
enmig del cansament o de la fatiga, la malaltia o la desolació, assumiu la 
missió com a servei a Déu i a la vostra gent i, àdhuc amb totes les dificultats 
del camí, escriviu les pàgines més belles de la vida sacerdotal.

Fa un temps manifestava als bisbes italians la preocupació que, en no 
poques regions, els nostres sacerdots se senten ridiculitzats i «culpabilit-
zats» per crims que ells no han comès i els deia que necessiten trobar en 
el seu bisbe la figura del germà gran i el pare que els encoratgi en aquests 
temps difícils, els estimuli i els sostingui en el camí2.

Com a germà gran i pare també vull estar a prop vostre, en primer lloc 
per agrair-vos en nom del sant Poble fidel de Déu tot el que rep de vosaltres 

1 Carta ap. Anno Iubilari: AAS 21 (1929), 313
2 Conferència Episcopal Italiana (20 maig 2019). La paternitat espiritual que impulsa el 

Bisbe a no deixar orfes als seus preveres, i es pot “palpar” no només en la capacitat que 
aquests tinguin de tenir obertes les seves portes per a tots els seus preveres sinó a anar a 
buscar-los per a cuidar-los i acompanyar-los
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i, a la vegada, animar-vos a renovar aquestes paraules que el Senyor va 
pronunciar amb tanta tendresa el dia de la nostra ordenació i constitueixen 
la font de la nostra alegria: «Ja no us dic servents…, a vosaltres us he dit 
amics» (Jn 15,15)3.

DOLOR
«He vist l’aflicció del meu poble» (Ex 3,7)

En aquests darrers temps hem pogut sentir amb major claredat el crit, 
tantes vegades silenciós i silenciat, de germans nostres, víctimes d’abús 
de poder, de consciència i sexual per part de ministres ordenats. Sense cap 
dubte és un temps de sofriment en la vida de les víctimes que van patir les 
diferents formes d’abusos; també per a les seves famílies i per a tot el Poble 
de Déu.

Com vosaltres sabeu, estem fermament compromesos amb la posada en 
marxa de les reformes necessàries per a impulsar, des de la seva arrel, una 
cultura basada en la cura pastoral de manera tal que la cultura de l’abús no 
trobi cap espai per a desenvolupar-se i, menys encara, perpetuar-se. No és 
tasca fàcil ni de curt termini, i reclama el compromís de tots. Si en el passat 
l’omissió va poder transformar-se en una forma de resposta, avui volem 
que la conversió, la transparència, la sinceritat i solidaritat amb les víctimes 
es converteixi en la nostra manera de fer la història i ens ajudi a estar més 
atents davant de tot sofriment humà4.

Aquest dolor no és indiferent tampoc als preveres. Així ho he pogut cons-
tatar en les diferents visites pastorals tant a la meva diòcesi com en altres on 
he tingut l’oportunitat de mantenir trobades i xerrades personals amb sacer-
dots. Molts d’ells m’han manifestat la seva indignació pel que ha succeït, i 
també certa impotència, ja que a més del «desgast pel lliurament han viscut 
el mal que provoca la sospita i el qüestionament, que en alguns o molts ha 
pogut introduir el dubte, la por i la desconfiança»5. Nombroses són les car-
tes de sacerdots que comparteixen aquest sentiment. D’altra banda, consola 
trobar pastors que, en constatar i conèixer el dolor sofrent de les víctimes 
i del Poble de Déu, es mobilitzen, busquen paraules i camins d’esperança.

Sense negar i repudiar el mal causat per alguns germans nostres seria 

3 Cf. S. Joan XXIII, Carta enc. Sacerdotii nostri primordia, en el I centenari de la mort del 
Sant Rector d’Ars (1 agost 1959).

4 Cf. Carta al Poble de Déu (20 agost 2018).
5 Trobada amb els sacerdots, religiosos/es, consagrats/es i seminaristes, Santiago de Xile 

(16 gener 2018).
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injust no reconèixer tants sacerdots que, de manera constant i honesta, lliu-
ren tot el que són i tenen pel bé dels altres (cf. 2 Co 12,15) i porten endavant 
una paternitat espiritual capaç de plorar amb els que ploren; són innombra-
bles els sacerdots que fan de la seva vida una obra de misericòrdia en regi-
ons o situacions tantes vegades inhòspites, allunyades o abandonades fins 
i tot a risc de la pròpia vida. Reconec i agraeixo el vostre valent i constant 
exemple que, en moments de turbulència, vergonya i dolor, ens manifesta 
que vosaltres continueu comprometent-vos amb alegria per l’Evangeli6.

Estic convençut que, en la mesura en què siguem fidels a la voluntat de 
Déu, els temps de purificació eclesial que vivim ens faran més alegres i 
senzills i seran, en un futur no llunyà, molt fecunds. «No ens desanimem! El 
Senyor està purificant la seva Esposa i ens està convertint a tots a Ell. Ens 
permet experimentar la prova perquè entenguem que sense Ell som pols. 
Ens està salvant de la hipocresia i de l’espiritualitat de les aparences. Està 
bufant el seu Esperit per a retornar la bellesa a la seva Esposa sorpresa en 
flagrant adulteri. Ens farà bé llegir avui el capítol 16 de Ezequiel. Aquesta 
és la història de l’Església. Aquesta és la meva història, pot dir cadascun de 
nosaltres. I, al final, a través de la teva vergonya, continuaràs sent un pas-
tor. El nostre humil penediment, que roman en silenci, en llàgrimes davant 
la monstruositat del pecat i la insondable grandesa del perdó de Déu, és el 
començament renovat de la nostra santedat»7.

gRATITUD
«No em canso de donar gràcies per vosaltres» (Ef 1,16)

La vocació, més que una elecció nostra, és resposta a una crida gratuïta 
del Senyor. És bo tornar una vegada i una altra a aquests passatges evangè-
lics on veiem Jesús resar, escollir i cridar «perquè estiguin amb Ell i per a 
enviar-los a predicar» (Mc 3,14).

Voldria recordar aquí un gran mestre de vida sacerdotal del meu país 
natal, el pare Lucio Gera qui, parlant a un grup de sacerdots en temps de 
moltes proves a Amèrica Llatina, els deia: «Sempre, però sobretot en les 
proves, hem de tornar a aquests moments lluminosos en què experimentem 
la crida del Senyor a consagrar tota la nostra vida al seu servei». És el que 
m’agrada anomenar «la memòria deuteronòmica de la vocació» que ens 
permet tornar «a aquest punt incandescent en el qual la gràcia de Déu em va 
tocar al començament del camí i amb aquesta espurna tornar a encendre el 

6 Cf. Carta al Poble de Déu que pelegrina a Xile (31 maig 2018).
7 Trobada amb els sacerdots de la Diòcesi de Roma (7 març 2019).
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foc per al dia d’avui, per a cada dia i portar calor i llum als meus germans i 
germanes. Amb aquesta espurna s’encén una alegria humil, una alegria que 
no ofèn el dolor i la desesperació, una alegria bona i serena»8.

Un dia pronunciàrem un «sí» que va néixer i va créixer en el si d’una 
comunitat cristiana de la mà d’aquests sants «de la porta del costat de casa»9 
que ens han mostrat amb fe senzilla que valia la pena donar-ho tot per al 
Senyor i el seu Regne. Un «sí», l’abast del qual ha tingut i tindrà una trans-
cendència impensada, que moltes vegades no arribarem a imaginar tot el bé 
que va ser capaç i és capaç de generar. Què bonic quan un capellà ancià es 
veu envoltat i visitat per aquells petits —ja adults— que va batejar en els 
seus inicis i, amb gratitud, li vénen a presentar la família! Allí descobrim 
que vam ser ungits per a ungir i la unció de Déu mai defrauda i em fa dir 
amb l’Apòstol: «No em canso de donar gràcies per vosaltres» (Ef 1,16) i 
per tot el bé que heu fet.

En moments de tribulació, fragilitat, així com en els de feblesa i manifes-
tació dels nostres límits, quan la pitjor de totes les temptacions és quedar-se 
remugant la desolació10 fragmentant la mirada, el judici i el cor, en aquests 
moments és important —fins m’animaria a dir crucial— no només no per-
dre la memòria agraïda del pas del Senyor per la nostra vida, la memòria de 
la seva mirada misericordiosa que ens va convidar a jugar-nos-la per Ell i 
pel seu Poble, sinó també animar-nos a posar-la en pràctica i amb el salmis-
ta poder confegir el nostre propi cant de lloança perquè «perdura eternament 
el seu amor» (Sal 135).

L’agraïment sempre és una «arma poderosa». Només si som capaços de 
contemplar i agrair concretament tots els gestos d’amor, generositat, soli-
daritat i confiança, així com de perdó, paciència, aguant i compassió amb 
els quals vam ser tractats, deixarem a l’Esperit regalar-nos aquest aire fresc 
capaç de renovar (i no posar pedaços) la nostra vida i missió. Deixem que 
també en constatar tot el bé que hem rebut ens faci desvetllar la capacitat 
de sorpresa i agraïment i, de la mateixa que Pere en el matí de la «pesca 
miraculosa», ens faci dir: «Aparteu-vos de mi, Senyor, que sóc un peca-
dor!» (Lc 5,8) i escoltem una vegada més de llavis del Senyor la seva crida: 
«No tinguis por. D’ara endavant seràs pescador d’homes» (Lc 5,10); perquè 
«perdura eternament el seu amor».

Germans, gràcies per la vostra fidelitat als compromisos contrets. És tot 
un signe que, en una societat i una cultura que ha convertit «el gasós» en 

8 Homilia en la Vigília Pasqual (19 abril 2014).
9 Gaudete et Exsultate, 7
10 Cf. J. M. Bergoglio, Las cartas de la tribulación, Herder 2019, p. 21.
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un valor, existeixin persones que apostin i busquin assumir compromisos 
per tota la vida. Substancialment estem dient que continuem creient en 
Déu que mai no ha infringit la seva aliança, fins i tot quan nosaltres l’hem 
trencat tantes vegades. Això ens convida a celebrar la fidelitat de Déu que 
no deixa de confiar, creure i apostar per nosaltres malgrat els nostres límits 
i pecats, i ens convida a fer el mateix. Conscients de portar un tresor en 
gerres de terrissa (cf. 2 Co 4,7), sabem que el Senyor triomfa en la feblesa 
(cf. 2 Co 12,9), no deixa de sostenir-nos i cridar-nos, donant-nos el cent per 
un (cf. Mc 10,29-30) perquè «perdura eternament el seu amor».

Gràcies per l’alegria amb la qual heu sabut lliurar les vostres vides, mos-
trant un cor que amb els anys va lluitar i lluita per a no tornar-se estret i 
amarg i ser, per contra, quotidianament eixamplat per l’amor a Déu i al seu 
poble; un cor que, com el bon vi, el temps no l’ha agrit, sinó que li ha donat 
una qualitat cada vegada més exquisida; perquè «perdura eternament el seu 
amor».

Gràcies per buscar enfortir els vincles de fraternitat i amistat en el pres-
biteri i amb el vostre bisbe, sostenint-vos mútuament, cuidant el qui està 
malalt, buscant el qui s’aïlla, animant i aprenent de la saviesa de l’ancià, 
compartint els béns, sabent riure i plorar junts... que en són de necessaris 
aquests espais! I també essent constants i perseverants quan heu hagut 
d’assumir alguna missió aspra, o animar algun germà a assumir les seves 
responsabilitats; perquè «perdura eternament el seu amor».

Gràcies pel testimoniatge de perseverança i «resistència» (hypomoné) en 
el lliurament pastoral que tantes vegades, moguts per la parresia del pas-
tor11, ens porta a lluitar amb el Senyor en l’oració, com Moisès en aquella 
valenta i fins arriscada intercessió pel poble (cf. Nm 14,13-19; Ex32,30-
32; Dt 9,18-21); perquè «perdura eternament el seu amor».

Gràcies per celebrar diàriament l’Eucaristia i ser pastors amb miseri-
còrdia en el sagrament de la reconciliació, sense rigorismes ni laxismes, 
fent-vos càrrec de les persones i acompanyant-les en el camí de conversió 
cap a la vida nova que el Senyor ens regala a tots. Sabem que pels graons 
de la misericòrdia podem arribar fins al més baix de la nostra condició 
humana —fragilitat i pecats inclosos— i, en el mateix instant, experimentar 
el més alt de la perfecció divina: «Sigueu misericordiosos com el Pare és 
misericordiós»12. I així ser «capaços d’escalfar el cor de les persones, de 
caminar amb elles en la nit, de saber dialogar, i fins i tot descendir a la seva 

11 Cf. Trobada amb els sacerdots de la Diòcesi de Roma (6 març 2014).
12 Retir en ocasió del Jubileu dels Sacerdots, Primera Meditació (2 juny 2016).
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nit i la seva foscor sense perdre’s»13; perquè «perdura eternament el seu 
amor».

Gràcies per ungir i anunciar a tothom, amb ardor, «quan és oportú i quan 
és inoportú» l’Evangeli de Jesucrist (cf. 2Tm 4,2), sondejant el cor de la 
pròpia comunitat «per tal de buscar on és viu i ardent el desig de Déu i 
també on aquest diàleg, que era amorós, ha estat sufocat i no ha pogut donar 
fruit»14; perquè «perdura eternament el seu amor».

Gràcies per les vegades en què, deixant-vos commoure en les entranyes, 
heu acollit els caiguts, curat les seves ferides, escalfant els seus cors, mos-
trant tendresa i compassió com el samarità de la paràbola (cf. Lc 10,25-37). 
No hi ha res que urgeixi tant com això: proximitat, fer-nos propers a la carn 
del germà sofrent. Quant de bé fa l’exemple d’un sacerdot que s’apropa i 
no defuig les ferides dels seus germans!15. És reflex del cor del pastor que 
va aprendre el gust espiritual de sentir-se una sola cosa amb el seu poble16; 
que no s’oblida que va sortir d’ell i que només en el seu servei trobarà i 
podrà desplegar la seva més pura i plena identitat, que li fa desenvolupar un 
estil de vida auster i senzill, sense acceptar privilegis que no tenen sabor a 
Evangeli; perquè «perdura eternament el seu amor».

Donem gràcies, també, per la santedat del Poble fidel de Déu que som 
convidats a pasturar i, a través del qual, el Senyor també ens pastura i cuida 
amb el regal de poder contemplar aquest poble en aquests «pares que crien 
amb tant amor els seus fills, en aquests homes i dones que treballen per dur 
el pa a la seva casa, en els malalts, en les religioses ancianes que continuen 
somrient. En aquesta constància per a seguir endavant dia a dia, hi veig 
la santedat de l’Església militant»17. Donem gràcies per cadascun d’ells 
i deixem-nos socórrer i estimular pel seu testimoniatge; perquè «perdura 
eternament el seu amor».

13 A. Spadaro, Intervista a Papa Francesco, “La Civiltà Cattolica” 3918 (19 settem-
bre 2013), 462.

14 Evangelii Gaudium, 137
15 Cf. Trobada amb els sacerdots de la Diòcesi de Roma (6 març 2014).
16 Evangelii Gaudium, 268
17 Gaudete et Exsultate, 7
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ÀNIM
«Desitjo que els seus cors siguin confortats» (Col 2,2).

El meu segon gran desig, fent-me ressò de les paraules de sant Pau, és 
acompanyar-vos a renovar el nostre ànim sacerdotal, fruit abans de res 
de l’acció de l’Esperit Sant en les nostres vides. Enfront d’experiències 
doloroses tots tenim necessitat de consol i d’ànim. La missió a la qual vam 
ser cridats no entranya ser immunes al sofriment, al dolor i fins i tot a la 
incomprensió18; al contrari, ens demana mirar-los de cara i assumir-los per a 
deixar que el Senyor els transformi i ens configuri més a Ell. «En el fons, la 
falta d’un reconeixement sincer, adolorit i orant dels nostres límits és el que 
impedeix a la gràcia d’actuar millor en nosaltres, ja que no li deixa espai 
per a provocar aquest bé possible que s’integra en un camí sincer i real de 
creixement»19.

Un bon «test» per a conèixer com està el nostre cor de pastor és pre-
guntar-nos com afrontem el dolor. Moltes vegades es pot actuar com el 
levita o el sacerdot de la paràbola que fan marrada i ignoren l’home caigut 
(cf. Lc 10,31-32). Uns altres s’acosten malament, l’intel·lectualitzen refu-
giant-se en llocs comuns: «la vida és així», «no s’hi pot fer res», donant 
lloc al fatalisme i al neguit; o s’acosten amb una mirada de preferències 
selectives que l’única cosa que genera és aïllament i exclusió. «Com el 
profeta Jonàs sempre portem latent la temptació de fugir a un lloc segur que 
pot tenir molts noms: individualisme, espiritualisme, tancament en petits 
mons…»20, els quals lluny de fer que les nostres entranyes es commoguin 
acaben apartant-nos de les ferides pròpies, de les dels altres i, per tant, de 
les nafres de Jesús21.

En aquesta mateixa línia voldria assenyalar una altra actitud subtil i peri-
llosa que, com li agradava dir a Bernanos, és «el més preuat dels elixirs 
del dimoni»22 i la més nociva per als qui volem servir al Senyor perquè 
sembra desànim, orfandat i condueix a la desesperació23. Desil·lusionats 
amb la realitat, amb l’Església o amb nosaltres mateixos, podem viure la 
temptació d’apegar-nos a una melangiosa tristesa, que els pares d’Orient 
anomenaven acèdia. El card. Tomáš Špidlík deia: «Si ens assalta la tristesa 

18 Cf. Misericordia et Misera, 13.
19 Gaudete et exsultate, 50.
20 Gaudete et exsultate, 134.
21 Cf. J. M. Bergoglio, Reflexiones en esperanza, LEV 2013, p. 14.
22 Journal d’un curé de campagne, 135. Cf. Evangelii Gaudium, 83.
23 Cf. Barsanufio, Cartas; en V. Cutro – M. T. Szwemin, Bisogno di paternità, Varsavia 

2018, p. 124.
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per com va la vida, per la companyia dels altres, perquè estem sols… llavors 
és perquè tenim una falta de fe en la Providència de Déu i en la seva obra. 
La tristesa […] paralitza l’ànim de continuar amb el treball, amb l’oració, 
ens fa antipàtics als qui viuen al costat nostre. Els monjos, que dediquen 
una llarga descripció a aquest vici, l’anomenen el pitjor enemic de la vida 
espiritual»24.

Coneixem aquesta tristesa que porta a l’addicció i condueix gradualment 
a la naturalització del mal i a la injustícia amb el tènue murmuri del «sempre 
s’ha fet així». Tristesa que torna estèril tot intent de transformació i con-
versió propagant ressentiment i animositat. «Aquesta no és l’opció d’una 
vida digna i plena, aquest no és el desig de Déu per a nosaltres, aquesta no 
és la vida en l’Esperit que brolla del cor de Crist ressuscitat» i per a la qual 
vam ser cridats25. Germans, quan aquesta tristesa melangiosa amenaci amb 
ensenyorir-se de la nostra vida o de la nostra comunitat, sense espantar-nos 
ni preocupar-nos, però amb determinació, demanem i fem demanar a l’Es-
perit que «vingui a despertar-nos, a sacsejar-nos del nostre ensopiment, a 
alliberar-nos de la inèrcia. Desafiem el costum, obrim bé els ulls, les oïdes i 
sobretot el cor, per a deixar-nos descol·locar pel que passa al nostre entorn 
i pel crit de la Paraula viva i eficaç del Ressuscitat»26.

Permeteu-me repetir-vos-ho, tots necessitem del consol i la fortalesa de 
Déu i dels germans en els temps difícils. A tots ens serveixen aquelles sen-
tides paraules de sant Pau a les seves comunitats: «Us prego, doncs, que no 
defalliu veient les tribulacions que passo per vosaltres» (Ef 3,13); «Desitjo 
que els seus cors siguin confortats» (Col 2,2), i així poder portar endavant 
la missió que cada matí el Senyor ens regala: transmetre «una bona notícia 
que portarà a tot el poble una gran alegria» (Lc 2,10). Però, això sí, no ja 
com a teoria o coneixement intel·lectual o moral del que hauria de ser, sinó 
com a homes que enmig del dolor van ser transformats i transfigurats pel 
Senyor, i com Job exclamen: «Jo només et coneixia d’oïda, però ara t’he 
vist amb els meus ulls.» (42,5). Sense aquesta experiència fundant, tots els 
nostres esforços ens portaran pel camí de la frustració i el desencantament.

Al llarg de la nostra vida, hem pogut contemplar com «amb Jesucrist sem-
pre neix i reneix l’alegria»27. Si bé existeixen diferents etapes en aquesta 
vivència, sabem que més enllà de les nostres fragilitats i pecats Déu sem-
pre «ens permet aixecar el cap i tornar a començar, amb una tendresa que 

24 Cf. El arte de purificar el corazón, Monte Carmelo 2003, p. 60.
25 Evangelii Gaudium, 2.
26 Gaudete et Exsultate, 137.
27 Evangelii Gaudium, 1.
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mai no ens desil·lusiona i que sempre pot retornar-nos la joia»28. Aquesta 
alegria no neix dels nostres esforços voluntaristes o intel·lectualistes sinó 
de la confiança de saber que segueixen actuants les paraules de Jesús a 
Pere: en el moment que siguis sacsejat, no t’oblidis que «jo he pregat per 
tu, perquè no defalleixi la teva fe» (Lc22,32). El Senyor és el primer a resar 
i a lluitar per tu i per mi. I ens convida a entrar de ple en la seva oració. 
Fins i tot poden arribar moments en els quals hàgim de submergir-nos en 
«l’oració de Getsemaní, la més humana i la més dramàtica de les pregàries 
de Jesús […]. Hi ha súplica, tristesa, angoixa, gairebé una desorientació 
(Mc 14,33s.)»29.

Sabem que no és fàcil romandre davant del Senyor deixant que la seva 
mirada recorri la nostra vida, sani el nostre cor ferit i renti els nostres peus 
impregnats de la mundanitat que s’ha adherit en el camí i ens impedeix 
caminar. En l’oració experimentem la nostra beneïda precarietat que ens 
recorda que som deixebles necessitats de l’auxili del Senyor i ens allibera 
d’aquesta tendència «prometeica dels qui en el fons només confien en les 
seves pròpies forces i se senten superiors a altres pel fet de complir deter-
minades normes»30.

Germans, Jesús més que ningú, coneix els nostres esforços i resultats, així 
com també els fracassos i desencerts. Ell és el primer a dir-nos: «Veniu a mi 
tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. Accepteu el meu 
jou  i feu-vos deixebles meus, que sóc mansuet i humil de cor, i la vostra 
ànima trobarà repòs» (Mt 11,28-29).

En una oració així sabem que mai no estem sols. L’oració del pastor és 
una oració habitada tant per l’Esperit «que crida: « Abbà, Pare!» (Ga 4,6) 
com pel poble que li ha estat confiat. La nostra missió i identitat s’il-
luminen des d’aquesta doble vinculació.

L’oració del pastor es nodreix i encarna en el cor del Poble de Déu. Porta 
les marques de les ferides i alegries de la seva gent a la qual presenta des 
del silenci al Senyor perquè les ungeixi amb el do de l’Esperit Sant. És 
l’esperança del pastor que confia i lluita perquè el Senyor curi la nostra 
fragilitat, la personal i la dels nostres pobles. Però no perdem de vista que 
precisament en l’oració del Poble de Déu és on s’encarna i troba lloc el cor 
del pastor. Això ens lliura a tots de buscar o voler respostes fàcils, ràpides i 
prefabricades, permetent-li al Senyor que sigui Ell (i no les nostres receptes 

28 Evangelii Gaudium, 3.
29 JORGE MARIO BERGOGLIO, Reflexiones en esperanza, Città del Vaticano, 2013, p. 

26.
30 Evangelii Gaudium, 92.
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i prioritats) qui mostri un camí d’esperança. No perdem de vista que, en els 
moments més difícils de la comunitat primitiva, tal com llegim en el llibre 
dels Fets dels Apòstols, l’oració es va constituir en la veritable protagonista.

Germans, reconeguem la nostra fragilitat, sí; però deixem que Jesús la 
transformi i ens enviï una vegada i una altra a la missió. No perdem l’alegria 
de sentir-nos «ovelles», de saber que ell és el nostre Senyor i Pastor.

Per a mantenir el cor enardit és necessari no descurar aquestes dues vin-
culacions constitutives de la nostra identitat: la primera, amb Jesús. Cada 
vegada que ens desvinculem de Jesús o descurem la relació amb Ell, a poc 
a poc el nostre lliurament es va assecant i els nostres llums es queden sense 
l’oli capaç d’il·luminar la vida (cf. Mt 25,1-13): « Així com les sarments, 
si no estan en el cep, no poden donar fruit, tampoc vosaltres no en podeu 
donar si no esteu en mi. (…)El qui està en mi i jo en ell, dóna molt de fruit, 
perquè sense mi no podeu fer res» (Jn 15,4-5). En aquest sentit, vull enco-
ratjar-vos a no descurar l’acompanyament espiritual, tenint algun germà 
amb qui parlar, confrontar, discutir i discernir en plena confiança i transpa-
rència el propi camí; un germà savi amb qui fer l’experiència de saber-vos 
deixebles. Busqueu-lo, trobeu-lo i gaudiu de l’alegria de deixar-se cuidar, 
acompanyar i aconsellar. És una ajuda insubstituïble per a poder viure el 
ministeri fent la voluntat del Pare (cf. He 10,9) i deixar bategar el cor amb 
«els mateixos sentiments de Crist» (Flp 2,5). Quin bé ens fan les paraules 
del Cohèlet: « Més val ser dos que no pas un…  si l’un cau, l’altre l’aixeca. 
Però ai del qui cau estant sol, sense que un altre el pugui aixecar!!» (4,9-10).

L’altra vinculació constitutiva: acreixeu i alimenteu el vincle amb el vos-
tre poble. No us aïlleu de la vostra gent i dels presbiteris o comunitats. I 
encara menys no us enclaustreu en grups tancats i elitistes. Això, en el fons, 
asfixia i enverina l’esperit. Un ministre coratjós és un ministre sempre en 
sortida; i «estar en sortida» ens porta a caminar «a vegades davant, a vega-
des al mig i a vegades darrere: davant, per a guiar a la comunitat; al mig, 
per a millor comprendre-la, encoratjar-la i sostenir-la; darrere, per a mante-
nir-la unida i que ningú es quedi massa enrere… i també per una altra raó: 
perquè el poble té “olfacte”. Té olfacte a trobar noves sendes per al camí, 
té el “sensus fidei” [cf. LG 12]. Hi ha quelcom més bell que això?»31. Jesús 
mateix és el model d’aquesta opció evangelitzadora que ens introdueix en 
el cor del poble. Quin bé que ens fa mirar-lo proper a tots! El lliurament de 
Jesús en la creu no és més que la culminació d’aquest estil evangelitzador 
que va marcar tota la seva existència.

31 Trobada amb el clergat, persones de vida consagrada i membres de consells pastorals, 
Assís (4 octubre 2013).
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Germans, el dolor de tantes víctimes, el dolor del Poble de Déu, així com 
el nostre propi dolor no pot ser en va. És Jesús mateix qui carrega tot aquest 
pes en la seva creu i ens convida a renovar la nostra missió per a estar prop 
dels qui sofreixen, per a estar, sense vergonyes, prop de les misèries huma-
nes i, per què no, viure-les com a pròpies per a fer-les eucaristia32. El nostre 
temps, marcat per velles i noves ferides necessita que siguem artesans de 
relació i de comunió, oberts, confiats i expectants de la novetat que el Regne 
de Déu vol suscitar avui. Un Regne de pecadors perdonats convidats a tes-
timoniar la sempre viva i actuant compassió del Senyor; «perquè perdura 
eternament el seu amor».

LLOAnÇA
«La meva ànima magnifica el Senyor» (Lc 1, 46)

És impossible parlar de gratitud i ànim sense contemplar a Maria. Ella, 
dona de cor traspassat (cf. Lc 2,35), ens ensenya la lloança capaç d’obrir la 
mirada al futur i retornar l’esperança al present. Tota la seva vida va quedar 
condensada en el seu cant de lloança (cf. Lc 1,46-55) que també som con-
vidats a entonar com a promesa de plenitud.

Cada vegada que vaig a un Santuari Marià, m’agrada «guanyar temps» 
mirant i deixant-me mirar per la Mare, demanant la confiança del nen, del 
pobre i del senzill que sap que allí hi ha la seva Mare i és capaç de pidolar 
un lloc en la seva falda. I en aquest estar mirant-la, escoltar una vegada més 
com l’indi Juan Diego: «Què hi ha fill meu el més petit?, què entristeix el teu 
cor? Per ventura no sóc jo aquí, jo que tinc l’honor de ser la teva mare?»33.

Mirar Maria és tornar «a creure en l’aspecte revolucionari de la tendresa 
i de l’afecte. En ella veiem que la humilitat i la tendresa no són virtuts dels 
febles sinó dels forts, que no necessiten maltractar als altres per a sentir-se 
importants»34.

Si alguna vegada, la mirada comença a endurir-se, o sentim que la força 
seductora de l’apatia o la desolació vol arrelar i apoderar-se del cor; si el 
gust per sentir-nos part viva i integrant del Poble de Déu comença a inco-
modar i ens percebem empesos cap a una actitud elitista… no tinguem por 
de contemplar Maria i entonar el seu cant de lloança.

Si alguna vegada ens sentim temptats d’aïllar-nos i tancar-nos en nosaltres 
mateixos i en els nostres projectes protegint-nos dels camins sempre polso-

32 Cf. Evangelii Gaudium, 268-270.
33 Cf. Nican Mopohua, 107, 118, 119.
34 Evangelii Gaudium, 288.
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sos de la història, o si el lament, la queixa, la crítica o la ironia s’ensenyorei-
xen del nostre actuar sense ganes de lluitar, d’esperar i d’estimar… mirem 
Maria perquè netegi la nostra mirada de tot “borrissol” que pot impedir-nos 
estar atents i desperts per a contemplar i celebrar Crist que Viu enmig del 
seu Poble. I si veiem que no aconseguim caminar drets, que ens costa man-
tenir els propòsits de conversió, diguem-li com li suplicava, gairebé amb 
complicitat, aquell gran rector, poeta també, de la meva anterior diòcesi: 
«Aquesta tarda, Senyora / la promesa és sincera; / pels dubtes no oblidis / 
deixar la clau a fora»35. «Ella és l’amiga sempre atenta perquè no falti el 
vi en les nostres vides. Ella és la del cor obert per l’espasa, que comprèn 
totes les penes. Com a mare de tots, és signe d’esperança per als pobles que 
sofreixen dolor de part fins que broti la justícia… com una veritable mare, 
ella camina amb nosaltres, lluita amb nosaltres, i vessa incessantment la 
proximitat de l’Amor de Déu»36.

Germans, una vegada més, « no em canso de donar gràcies per vosaltres» 
(Ef 1,16) pel vostre lliurament i missió amb la confiança que «Déu lleva les 
pedres més dures, contra les quals s’estavellen les esperances i les expecta-
tives: la mort, el pecat, la por, la mundanitat. La història humana no acaba 
davant una pedra sepulcral, perquè avui descobreix la “pedra viva” (cf. 1 P 
2,4): Jesús ressuscitat. Nosaltres, com a Església, estem fundats en Ell, i fins 
i tot quan ens desanimem, quan sentim la temptació de jutjar-ho tot sobre la 
base dels nostres fracassos, Ell ve per a fer-ho tot nou»37.

Deixem que sigui la gratitud el que desperti la lloança i ens animi una 
vegada més en la missió d’ungir els nostres germans en l’esperança. A ser 
homes que testimoniïn amb la seva vida la compassió i misericòrdia que 
només Jesús ens pot regalar.

Que el Senyor Jesús us beneeixi i la Mare de Déu us cuidi. I, si us plau, 
us demano que no us oblideu de resar per mi.

Fraternalment,
Francesc

35 Cf. A. L. Calori, Aula Fúlgida, Buenos Aires 1946.
36 Evangelii Gaudium, 286.
37 Homilia de la Vigilia Pascual (20 abril 2019).
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CARTA APOSTÓLICA
En FORMA DE «MOTU PROPRIO» APERUIT ILLIS

COn LA QUE SE InSTITUYE EL DOMINGO DE LA PALABRA DE 
DIOS

(30 de septiembre de 2019)

1. «Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras» (Lc 24,45). 
Es uno de los últimos gestos realizados por el Señor resucitado, antes de su 
Ascensión. Se les aparece a los discípulos mientras están reunidos, parte el 
pan con ellos y abre sus mentes para comprender la Sagrada Escritura. A 
aquellos hombres asustados y decepcionados les revela el sentido del mis-
terio pascual: que según el plan eterno del Padre, Jesús tenía que sufrir y 
resucitar de entre los muertos para conceder la conversión y el perdón de 
los pecados (cf. Lc 24,26.46-47); y promete el Espíritu Santo que les dará la 
fuerza para ser testigos de este misterio de salvación (cf. Lc 24,49).

La relación entre el Resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada 
Escritura es intensamente vital para nuestra identidad. Si el Señor no nos in-
troduce es imposible comprender en profundidad la Sagrada Escritura, pero 
lo contrario también es cierto: sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos 
de la misión de Jesús y de su Iglesia en el mundo permanecen indescifrables. 
San Jerónimo escribió con verdad: «La ignorancia de las Escrituras es igno-
rancia de Cristo» (In Is., Prólogo: PL 24,17).

2. Tras la conclusión del Jubileo extraordinario de la misericordia, pedí 
que se pensara en «un domingo completamente dedicado a la Palabra de 
Dios, para comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo 
constante de Dios con su pueblo» (Carta ap. Misericordia et misera, 7). De-
dicar concretamente un domingo del Año litúrgico a la Palabra de Dios nos 
permite, sobre todo, hacer que la Iglesia reviva el gesto del Resucitado que 
abre también para nosotros el tesoro de su Palabra para que podamos anun-
ciar por todo el mundo esta riqueza inagotable. En este sentido, me vienen 
a la memoria las enseñanzas de san Efrén: «¿Quién es capaz, Señor, de pe-
netrar con su mente una sola de tus frases? Como el sediento que bebe de la 
fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos. Porque la palabra 
del Señor presenta muy diversos aspectos, según la diversa capacidad de los 
que la estudian. El Señor pintó con multiplicidad de colores su palabra, para 
que todo el que la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca. Escondió 
en su palabra variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera 
enriquecerse	en	cualquiera	de	 los	puntos	en	que	concentrar	 su	 reflexión»	
(Comentarios sobre el Diatésaron, 1,18).
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Por tanto, con esta Carta tengo la intención de responder a las numerosas 
peticiones que me han llegado del pueblo de Dios, para que en toda la Igle-
sia se pueda celebrar con un mismo propósito el Domingo de la Palabra de 
Dios. Ahora se ha convertido en una práctica común vivir momentos en los 
que la comunidad cristiana se centra en el gran valor que la Palabra de Dios 
ocupa en su existencia cotidiana. En las diferentes Iglesias locales hay una 
gran cantidad de iniciativas que hacen cada vez más accesible la Sagrada 
Escritura a los creyentes, para que se sientan agradecidos por un don tan 
grande, con el compromiso de vivirlo cada día y la responsabilidad de testi-
moniarlo con coherencia.

El Concilio Ecuménico Vaticano II dio un gran impulso al redescubri-
miento de la Palabra de Dios con la Constitución dogmática Dei Verbum. 
En aquellas páginas, que siempre merecen ser meditadas y vividas, emerge 
claramente la naturaleza de la Sagrada Escritura, su transmisión de genera-
ción en generación (cap. II), su inspiración divina (cap. III) que abarca el 
Antiguo y el Nuevo Testamento (capítulos IV y V) y su importancia para 
la vida de la Iglesia (cap. VI). Para aumentar esa enseñanza, Benedicto 
XVI convocó en el año 2008 una Asamblea del Sínodo de los Obispos sobre 
el tema “La Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia”, publicando a 
continuación la Exhortación apostólica Verbum Domini, que constituye una 
enseñanza fundamental para nuestras comunidades[1]. En este Documento 
en particular se profundiza el carácter performativo de la Palabra de Dios, 
especialmente	cuando	su	carácter	específicamente	sacramental	emerge	en	la	
acción litúrgica[2].

Por tanto, es bueno que nunca falte en la vida de nuestro pueblo esta rela-
ción decisiva con la Palabra viva que el Señor nunca se cansa de dirigir a su 
Esposa, para que pueda crecer en el amor y en el testimonio de fe.

3. Así pues, establezco que el III Domingo del Tiempo Ordinario esté dedi-
cado	a	la	celebración,	reflexión	y	divulgación	de	la	Palabra	de	Dios.	Este	Do-
mingo de la Palabra de Dios se colocará en un momento oportuno de ese 
periodo del año, en el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los 
judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. No se trata de una mera coinci-
dencia temporal: celebrar el Domingo de la Palabra de Dios expresa un valor 
ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los que se ponen en actitud de 
escucha el camino a seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad.

Las comunidades encontrarán el modo de vivir este Domingo como un día 
solemne. En cualquier caso, será importante que en la celebración eucarís-
tica	se	entronice	el	texto	sagrado,	a	fin	de	hacer	evidente	a	la	asamblea	el	
valor normativo que tiene la Palabra de Dios. En este domingo, de manera 
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especial, será útil destacar su proclamación y adaptar la homilía para poner 
de relieve el servicio que se hace a la Palabra del Señor. En este domingo, 
los	 obispos	 podrán	 celebrar	 el	 rito	 del	Lectorado	 o	 confiar	 un	ministerio	
similar para recordar la importancia de la proclamación de la Palabra de 
Dios en la liturgia. En efecto, es fundamental que no falte ningún esfuerzo 
para	que	algunos	fieles	se	preparen	con	una	formación	adecuada	a	ser	verda-
deros anunciadores de la Palabra, como sucede de manera ya habitual para 
los acólitos o los ministros extraordinarios de la Comunión. Asimismo, los 
párrocos podrán encontrar el modo de entregar la Biblia, o uno de sus libros, 
a toda la asamblea, para resaltar la importancia de seguir en la vida diaria 
la lectura, la profundización y la oración con la Sagrada Escritura, con una 
particular consideración a la lectio divina.

4. El regreso del pueblo de Israel a su patria, después del exilio en Babi-
lonia,	estuvo	marcado	de	manera	significativa	por	la	lectura	del	libro	de	la	
Ley. La Biblia nos ofrece una descripción conmovedora de ese momento en 
el libro de Nehemías. El pueblo estaba reunido en Jerusalén en la plaza de 
la Puerta del Agua, escuchando la Ley. Aquel pueblo había sido dispersado 
con la deportación, pero ahora se encuentra reunido alrededor de la Sagrada 
Escritura como si fuera «un solo hombre» (Ne 8,1). Cuando se leía el libro 
sagrado, el pueblo «escuchaba con atención» (Ne 8,3), sabiendo que podían 
encontrar	en	aquellas	palabras	el	significado	de	los	acontecimientos	vividos.	
La reacción al anuncio de aquellas palabras fue la emoción y las lágrimas: 
«[Los levitas] leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando 
su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Ne-
hemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo 
dijeron a toda la asamblea: “Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. 
No estéis tristes ni lloréis” (y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las 
palabras de la ley). […] “¡No os pongáis tristes; el gozo del Señor es vuestra 
fuerza!”» (Ne 8,8-10).

Estas palabras contienen una gran enseñanza. La Biblia no puede ser sólo 
patrimonio de algunos, y mucho menos una colección de libros para unos 
pocos privilegiados. Pertenece, en primer lugar, al pueblo convocado para 
escucharla y reconocerse en esa Palabra. A menudo se dan tendencias que 
intentan monopolizar el texto sagrado relegándolo a ciertos círculos o gru-
pos escogidos. No puede ser así. La Biblia es el libro del pueblo del Señor 
que al escucharlo pasa de la dispersión y la división a la unidad. La Palabra 
de Dios une a los creyentes y los convierte en un solo pueblo.

5. En esta unidad, generada con la escucha, los Pastores son los primeros 
que tienen la gran responsabilidad de explicar y permitir que todos entien-
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dan la Sagrada Escritura. Puesto que es el libro del pueblo, los que tienen la 
vocación de ser ministros de la Palabra deben sentir con fuerza la necesidad 
de hacerla accesible a su comunidad.

La homilía, en particular, tiene una función muy peculiar, porque posee 
«un carácter cuasi sacramental» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 142). Ayu-
dar a profundizar en la Palabra de Dios, con un lenguaje sencillo y adecuado 
para el que escucha, le permite al sacerdote mostrar también la «belleza de 
las imágenes que el Señor utilizaba para estimular a la práctica del bien» 
(ibíd.). Esta es una oportunidad pastoral que hay que aprovechar.
De	hecho,	para	muchos	de	nuestros	fieles	esta	es	la	única	oportunidad	que	

tienen para captar la belleza de la Palabra de Dios y verla relacionada con 
su vida cotidiana. Por lo tanto, es necesario dedicar el tiempo apropiado 
para la preparación de la homilía. No se puede improvisar el comentario de 
las lecturas sagradas. A los predicadores se nos pide más bien el esfuerzo 
de no alargarnos desmedidamente con homilías pedantes o temas extraños. 
Cuando uno se detiene a meditar y rezar sobre el texto sagrado, entonces se 
puede hablar con el corazón para alcanzar los corazones de las personas que 
escuchan, expresando lo esencial con vistas a que se comprenda y dé fruto. 
Que nunca nos cansemos de dedicar tiempo y oración a la Sagrada Escritura, 
para que sea acogida «no como palabra humana, sino, cual es en verdad, 
como Palabra de Dios» (1 Ts 2,13).

Es bueno que también los catequistas, por el ministerio que realizan de 
ayudar a crecer en la fe, sientan la urgencia de renovarse a través de la fa-
miliaridad y el estudio de la Sagrada Escritura, para favorecer un verdadero 
diálogo entre quienes los escuchan y la Palabra de Dios.

6. Antes de reunirse con los discípulos, que estaban encerrados en casa, y 
de abrirles el entendimiento para comprender las Escrituras (cf. Lc 24,44-
45), el Resucitado se aparece a dos de ellos en el camino que lleva de Jeru-
salén a Emaús (cf. Lc 24,13-35). La narración del evangelista Lucas indica 
que es el mismo día de la Resurrección, es decir el domingo. Aquellos dos 
discípulos discuten sobre los últimos acontecimientos de la pasión y muerte 
de Jesús. Su camino está marcado por la tristeza y la desilusión a causa del 
trágico	final	de	Jesús.	Esperaban	que	Él	fuera	el	Mesías	libertador,	y	se	en-
cuentran	ante	el	escándalo	del	Crucificado.	Con	discreción,	el	mismo	Resu-
citado se acerca y camina con los discípulos, pero ellos no lo reconocen (cf. 
v. 16). A lo largo del camino, el Señor los interroga, dándose cuenta de que 
no han comprendido el sentido de su pasión y su muerte; los llama «necios 
y torpes» (v. 25) y «comenzando por Moisés y siguiendo por todos los pro-
fetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras» (v. 27). Cristo 
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es el primer exegeta. No sólo las Escrituras antiguas anticiparon lo que Él 
iba	a	realizar,	sino	que	Él	mismo	quiso	ser	fiel	a	esa	Palabra	para	evidenciar	
la única historia de salvación que alcanza su plenitud en Cristo.

7. La Biblia, por tanto, en cuanto Sagrada Escritura, habla de Cristo y lo 
anuncia como el que debe soportar los sufrimientos para entrar en la gloria 
(cf. v. 26). No sólo una parte, sino toda la Escritura habla de Él. Su muerte 
y resurrección son indescifrables sin ella. Por esto una de las confesiones 
de fe más antiguas pone de relieve que Cristo «murió por nuestros pecados 
según las Escrituras; y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según 
las Escrituras; y que se apareció a Cefas» (1 Co 15,3-5). Puesto que las Es-
crituras hablan de Cristo, nos ayudan a creer que su muerte y resurrección 
no pertenecen a la mitología, sino a la historia y se encuentran en el centro 
de la fe de sus discípulos.

Es profundo el vínculo entre la Sagrada Escritura y la fe de los creyentes. 
Porque la fe proviene de la escucha y la escucha está centrada en la palabra 
de Cristo (cf. Rm 10,17), la invitación que surge es la urgencia y la impor-
tancia que los creyentes tienen que dar a la escucha de la Palabra del Señor 
tanto	en	la	acción	litúrgica	como	en	la	oración	y	la	reflexión	personal.

8. El “viaje” del Resucitado con los discípulos de Emaús concluye con 
la cena. El misterioso Viandante acepta la insistente petición que le dirigen 
aquellos dos: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída» 
(Lc 24,29). Se sientan a la mesa, Jesús toma el pan, pronuncia la bendición, 
lo parte y se lo ofrece a ellos. En ese momento sus ojos se abren y lo reco-
nocen (cf. v. 31).

Esta escena nos hace comprender el inseparable vínculo entre la Sagrada 
Escritura y la Eucaristía. El Concilio Vaticano II nos enseña: «la Iglesia ha 
venerado siempre la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el Cuerpo de 
Cristo, pues, sobre todo en la sagrada liturgia, nunca ha cesado de tomar y 
repartir	a	sus	fieles	el	pan	de	vida	que	ofrece	la	mesa	de	la	Palabra	de	Dios	
y del Cuerpo de Cristo» (Const. dogm. Dei Verbum, 21).

El contacto frecuente con la Sagrada Escritura y la celebración de la Eu-
caristía hace posible el reconocimiento entre las personas que se pertenecen. 
Como cristianos somos un solo pueblo que camina en la historia, fortalecido 
por la presencia del Señor en medio de nosotros que nos habla y nos nutre. 
El día dedicado a la Biblia no ha de ser “una vez al año”, sino una vez para 
todo el año, porque nos urge la necesidad de tener familiaridad e intimidad 
con la Sagrada Escritura y con el Resucitado, que no cesa de partir la Palabra 
y el Pan en la comunidad de los creyentes. Para esto necesitamos entablar 
un constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura, si no el corazón 
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queda frío y los ojos permanecen cerrados, afectados como estamos por 
innumerables formas de ceguera.

La Sagrada Escritura y los Sacramentos no se pueden separar. Cuando los 
Sacramentos	son	introducidos	e	iluminados	por	la	Palabra,	se	manifiestan	
más claramente como la meta de un camino en el que Cristo mismo abre la 
mente y el corazón al reconocimiento de su acción salvadora. Es necesario, 
en este contexto, no olvidar la enseñanza del libro del Apocalipsis, cuando 
dice que el Señor está a la puerta y llama. Si alguno escucha su voz y le abre, 
Él entra para cenar juntos (cf. 3,20). Jesucristo llama a nuestra puerta a tra-
vés de la Sagrada Escritura; si escuchamos y abrimos la puerta de la mente y 
del corazón, entonces entra en nuestra vida y se queda con nosotros.

9. En la Segunda Carta a Timoteo, que constituye de algún modo su testa-
mento	espiritual,	san	Pablo	recomienda	a	su	fiel	colaborador	que	lea	cons-
tantemente la Sagrada Escritura. El Apóstol está convencido de que «toda 
Escritura es inspirada por Dios es también útil para enseñar, para argüir, 
para corregir, para educar» (3,16). Esta recomendación de Pablo a Timoteo 
constituye una base sobre la que la Constitución conciliar Dei Verbum trata 
el gran tema de la inspiración de la Sagrada Escritura, un fundamento del 
que emergen en particular la finalidad salvífica, la dimensión espiritual y 
el principio de la encarnación de la Sagrada Escritura.

Al evocar sobre todo la recomendación de Pablo a Timoteo, la Dei Ver-
bum subraya	que	«los	libros	de	la	Escritura	enseñan	firmemente,	con	fide-
lidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras 
para nuestra salvación» (n. 11). Puesto que las mismas instruyen en vista a la 
salvación por la fe en Cristo (cf. 2 Tm 3,15), las verdades contenidas en ellas 
sirven para nuestra salvación. La Biblia no es una colección de libros de his-
toria, ni de crónicas, sino que está totalmente dirigida a la salvación integral 
de la persona. El innegable fundamento histórico de los libros contenidos en 
el	texto	sagrado	no	debe	hacernos	olvidar	esta	finalidad	primordial:	nuestra	
salvación.	Todo	está	dirigido	a	esta	finalidad	inscrita	en	la	naturaleza	misma	
de la Biblia, que está compuesta como historia de salvación en la que Dios 
habla y actúa para ir al encuentro de todos los hombres y salvarlos del mal 
y de la muerte. 
Para	alcanzar	esa	finalidad	salvífica,	la	Sagrada	Escritura	bajo	la	acción	

del Espíritu Santo transforma en Palabra de Dios la palabra de los hombres 
escrita de manera humana (cf. Const. dogm. Dei Verbum, 12). El papel del 
Espíritu Santo en la Sagrada Escritura es fundamental. Sin su acción, el ries-
go de permanecer encerrados en el mero texto escrito estaría siempre pre-
sente, facilitando una interpretación fundamentalista, de la que es necesario 
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alejarse para no traicionar el carácter inspirado, dinámico y espiritual que 
el texto sagrado posee. Como recuerda el Apóstol: «La letra mata, mientras 
que el Espíritu da vida» (2 Co 3,6). El Espíritu Santo, por tanto, transforma 
la Sagrada Escritura en Palabra viva de Dios, vivida y transmitida en la fe 
de su pueblo santo.
10.	La	acción	del	Espíritu	Santo	no	se	refiere	sólo	a	 la	formación	de	la	

Sagrada Escritura, sino que actúa también en aquellos que se ponen a la 
escucha	de	 la	Palabra	de	Dios.	Es	 importante	 la	afirmación	de	 los	Padres	
conciliares, según la cual la Sagrada Escritura «se ha de leer e interpretar 
con el mismo Espíritu con que fue escrita» (Const. dogm. Dei Verbum, 12). 
Con Jesucristo la revelación de Dios alcanza su culminación y su plenitud; 
aun así, el Espíritu Santo continúa su acción. De hecho, sería reductivo limi-
tar la acción del Espíritu Santo sólo a la naturaleza divinamente inspirada de 
la Sagrada Escritura y a sus distintos autores. Por tanto, es necesario tener fe 
en la acción del Espíritu Santo que sigue realizando una peculiar forma de 
inspiración cuando la Iglesia enseña la Sagrada Escritura, cuando el Magis-
terio la interpreta auténticamente (cf. ibíd., 10) y cuando cada creyente hace 
de ella su propia norma espiritual. En este sentido podemos comprender las 
palabras	de	Jesús	cuando,	a	los	discípulos	que	le	confirman	haber	entendido	
el	significado	de	sus	parábolas,	les dice: «Pues bien, un escriba que se ha 
hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va 
sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo» (Mt 13,52).

11. La Dei Verbum afirma,	además,	que	«la	Palabra	de	Dios,	expresada	en	
lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la Palabra 
del eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo seme-
jante a los hombres» (n. 13). Es como decir que la Encarnación del Verbo de 
Dios da forma y sentido a la relación entre la Palabra de Dios y el lenguaje 
humano, con sus condiciones históricas y culturales. En este acontecimiento 
toma forma la Tradición, que también es Palabra de Dios (cf. ibíd., 9). A me-
nudo se corre el riesgo de separar la Sagrada Escritura de la Tradición, sin 
comprender que juntas forman la única fuente de la Revelación. El carácter 
escrito de la primera no le quita nada a su ser plenamente palabra viva; así 
como la Tradición viva de la Iglesia, que la transmite constantemente de ge-
neración en generación a lo largo de los siglos, tiene el libro sagrado como 
«regla suprema de la fe» (ibíd., 21). Por otra parte, antes de convertirse en 
texto escrito, la Sagrada Escritura se transmitió oralmente y se mantuvo viva 
por la fe de un pueblo que la reconocía como su historia y su principio de 
identidad en medio de muchos otros pueblos. Por consiguiente, la fe bíblica 
se basa en la Palabra viva, no en un libro.



76 Sant Pare

12. Cuando la Sagrada Escritura se lee con el mismo Espíritu que fue 
escrita, permanece siempre nueva. El Antiguo Testamento no es nunca 
viejo en cuanto que es parte del Nuevo, porque todo es transformado por 
el único Espíritu que lo inspira. Todo el texto sagrado tiene una función 
profética:	no	se	refiere	al	futuro,	sino	al	presente	de	aquellos	que	se	nutren	
de	esta	Palabra.	Jesús	mismo	lo	afirma	claramente	al	comienzo	de	su	mi-
nisterio: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír» (Lc 4,21). 
Quien se alimenta de la Palabra de Dios todos los días se convierte, como 
Jesús, en contemporáneo de las personas que encuentra; no tiene tentación 
de caer en nostalgias estériles por el pasado, ni en utopías desencarnadas 
hacia el futuro.

La Sagrada Escritura realiza su acción profética sobre todo en quien la es-
cucha. Causa dulzura y amargura. Vienen a la mente las palabras del profeta 
Ezequiel	cuando,	invitado	por	el	Señor	a	comerse	el	libro,	manifiesta:	«Me	
supo en la boca dulce como la miel» (3,3). También el evangelista Juan en 
la isla de Patmos evoca la misma experiencia de Ezequiel de comer el libro, 
pero	agrega	algo	más	específico:	«En	mi	boca	 sabía	dulce	como	 la	miel,	
pero, cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor» (Ap 10,10).

La dulzura de la Palabra de Dios nos impulsa a compartirla con quienes 
encontramos en nuestra vida para manifestar la certeza de la esperanza que 
contiene (cf. 1 P 3,15-16). Por su parte, la amargura se percibe frecuente-
mente cuando comprobamos cuán difícil es para nosotros vivirla de mane-
ra coherente, o cuando experimentamos su rechazo porque no se considera 
válida para dar sentido a la vida. Por tanto, es necesario no acostumbrarse 
nunca a la Palabra de Dios, sino nutrirse de ella para descubrir y vivir en 
profundidad nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos.
13.	Otra	interpelación	que	procede	de	la	Sagrada	Escritura	se	refiere	a	

la caridad. La Palabra de Dios nos señala constantemente el amor miseri-
cordioso del Padre que pide a sus hijos que vivan en la caridad. La vida de 
Jesús es la expresión plena y perfecta de este amor divino que no se queda 
con nada para sí mismo, sino que se ofrece a todos incondicionalmente. En 
la parábola del pobre Lázaro encontramos una indicación valiosa. Cuando 
Lázaro y el rico mueren, este último, al ver al pobre en el seno de Abra-
hán, pide ser enviado a sus hermanos para aconsejarles que vivan el amor 
al prójimo, para evitar que ellos también sufran sus propios tormentos. La 
respuesta de Abrahán es aguda: «Tienen a Moisés y a los profetas: que los 
escuchen» (Lc 16,29). Escuchar la Sagrada Escritura para practicar la mise-
ricordia: este es un gran desafío para nuestras vidas. La Palabra de Dios es 
capaz de abrir nuestros ojos para permitirnos salir del individualismo que 
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conduce	a	la	asfixia	y	la	esterilidad,	a	la	vez	que	nos	manifiesta	el	camino	
del compartir y de la solidaridad.
14.	Uno	de	los	episodios	más	significativos	de	la	relación	entre	Jesús	y	los	

discípulos	es	el	relato	de	la	Transfiguración.	Jesús	sube	a	la	montaña	para	
rezar con Pedro, Santiago y Juan. Los evangelistas recuerdan que, mientras 
el rostro y la ropa de Jesús resplandecían, dos hombres conversaban con 
Él: Moisés y Elías, que encarnan la Ley y los Profetas, es decir, la Sagrada 
Escritura. La reacción de Pedro ante esa visión está llena de un asombro go-
zoso: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos tres tiendas: una 
para ti, otra para Moisés y otra para Elías» (Lc 9,33). En aquel momento una 
nube los cubrió con su sombra y los discípulos se llenaron de temor.
La	Transfiguración	hace	referencia	a	la	fiesta	de	las	Tiendas,	cuando	Es-

dras y Nehemías leían el texto sagrado al pueblo, después de su regreso del 
exilio. Al mismo tiempo, anticipa la gloria de Jesús en preparación para el 
escándalo de la pasión, gloria divina que es aludida por la nube que envuel-
ve	a	los	discípulos,	símbolo	de	la	presencia	del	Señor.	Esta	Transfiguración	
es similar a la de la Sagrada Escritura, que se trasciende a sí misma cuando 
alimenta la vida de los creyentes. Como recuerda la Verbum Domini: «Para 
restablecer la articulación entre los diferentes sentidos escriturísticos es de-
cisivo comprender el paso de la letra al espíritu. No se trata de un paso 
automático y espontáneo; se necesita más bien trascender la letra» (n. 38).

15. En el camino de escucha de la Palabra de Dios, nos acompaña la Ma-
dre del Señor, reconocida como bienaventurada porque creyó en el cumpli-
miento de lo que el Señor le había dicho (cf. Lc 1,45). La bienaventuranza 
de María precede a todas las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús para 
los	pobres,	 los	 afligidos,	 los	mansos,	 los	pacificadores	y	 los	perseguidos,	
porque es la condición necesaria para cualquier otra bienaventuranza. Nin-
gún pobre es bienaventurado porque es pobre; lo será si, como María, cree 
en el cumplimiento de la Palabra de Dios. Lo recuerda un gran discípulo 
y maestro de la Sagrada Escritura, san Agustín: «Entre la multitud ciertas 
personas dijeron admiradas: “Feliz el vientre que te llevó”; y Él: “Más bien, 
felices quienes oyen y custodian la Palabra de Dios”. Esto equivale a decir: 
también	mi	madre,	a	quien	habéis	calificado	de	feliz,	es	feliz	precisamente	
porque custodia la Palabra de Dios; no porque en ella la Palabra se hizo car-
ne y habitó entre nosotros, sino porque custodia la Palabra misma de Dios 
mediante la que ha sido hecha y que en ella se hizo carne» (Tratados sobre 
el evangelio de Juan, 10,3).

Que el domingo dedicado a la Palabra haga crecer en el pueblo de Dios 
la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura, como el autor 
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sagrado lo enseñaba ya en tiempos antiguos: esta Palabra «está muy cerca de 
ti: en tu corazón y en tu boca, para que la cumplas» (Dt 30,14).

Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 30 de septiembre de 2019.
Memoria litúrgica de San Jerónimo en el inicio del 1600 aniversario de 

la muerte.

Francisco

[1] Cf. AAS 102 (2010), 692-787.
[2] «La sacramentalidad de la Palabra se puede entender en analogía con la presencia real de 

Cristo bajo las especies del pan y del vino consagrados. Al acercarnos al altar y participar 
en el banquete eucarístico, realmente comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. La 
proclamación de la Palabra de Dios en la celebración comporta reconocer que es Cristo 
mismo quien está presente y se dirige a nosotros para ser recibido» (Exhort. ap. Verbum 
Domini, 56).
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COnFERÈnCIA EPISCOPAL ESPAnYOLA

Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe
“TOT JO TInC SET DE DÉU, DEL DÉU QUE M’ÉS VIDA

(SL 42,3).
ORIEnTACIOnS DOCTRInALS SOBRE

LA PREgÀRIA CRISTIAnA

I Situació espiritual i reptes pastorals
1. La set de Déu acompanya tots i cadascun dels éssers humans durant 

la seva existència. Així expressa sant Agustí aquesta experiència universal: 
«Ens vau fer per a vós, Senyor, i el nostre cor és inquiet fins que reposi 
en vós»[1]. No obstant això, la cultura i la societat actuals, caracteritzades 
per una mentalitat secularitzada, dificulten el cultiu de l’espiritualitat i de 
tot el que porta a la trobada amb Déu. El nostre ritme de vida, marcat per 
l’activisme, la competitivitat i el consumisme, genera buit, estrès, angoixa, 
frustració, i múltiples inquietuds que no aconsegueixen alleujar els mitjans 
que el món ofereix per aconseguir la felicitat.

2. En aquest context no pocs senten un desig apressant de silenci, serenitat 
i pau interior. Estem assistint al ressorgir d’una espiritualitat que es presenta 
com a resposta a la «demanda» creixent de benestar emocional, d’equilibri 
personal, de gaudi de la vida o de serenitat per a encaixar les contrarietats… 
Una espiritualitat entesa com a conreu de la pròpia interioritat perquè l’ho-
me es trobi amb ell mateix, i que moltes vegades no porta cap a Déu. Per 
això, moltes persones, fins i tot havent crescut en un àmbit cristià, recorren 
a tècniques i mètodes de meditació i d’oració que tenen el seu origen en 
tradicions religioses alienes al cristianisme i al ric patrimoni espiritual de 
l’Església. En alguns casos això va acompanyat de l’abandó efectiu de la 
fe catòlica, fins i tot sense pretendre-ho. Altres vegades s’intenta incorporar 
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aquests mètodes com un «complement» de la pròpia fe per aconseguir una 
vivència més intensa de la fe. Aquesta assimilació sovint es fa sense un 
adequat discerniment sobre la seva compatibilitat amb la fe cristiana, amb 
l’antropologia que se’n deriva i amb el missatge cristià de la salvació.

3. Les preguntes que suscita aquesta situació són nombroses: L’oració és 
una trobada amb un mateix o amb Déu? És obrir-se a la voluntat de Déu o és 
una tècnica per a afrontar les dificultats de la vida mitjançant l’autodomini 
de les pròpies emocions i sentiments? És Déu el més important en l’oració 
o és un mateix? En el cas que s’admeti una obertura a un ésser transcen-
dent, té un rostre concret o estem davant un ésser indeterminat? És el camí 
d’accés a Déu que ens ha obert Jesucrist un més entre altres possibles o és 
el que ens condueix al Déu viu i veritable? Quin valor tenen per a un cristià 
els ensenyaments de Jesús sobre la pregària? Quins elements de la tradició 
multisecular de l’Església s’han de preservar? Quins aspectes propis d’al-
tres tradicions religioses poden ser incorporats per un cristià en la seva vida 
espiritual? Són qüestions decisives per a destriar si estem davant una praxi 
cristiana de la pregària.

4. L’Església, conscient que el cor de l’home no trobarà descans més que 
en el Déu i Pare del nostre Senyor Jesucrist, que és l’únic que pot satisfer 
la seva set d’eternitat, té el deure de proposar el missatge cristià en tots els 
temps. L’experiència cristiana, arrelada en la Revelació i madurada al llarg 
de la història, és tan rica que, segons les exigències i característiques de cada 
època, es privilegien uns aspectes o uns altres. Quan la fe cristiana consti-
tueix un supòsit acceptat per la majoria de la societat, que configura la seva 
identitat cultural i és font d’uns valors compartits, és lògic que els debats 
teològics i les qüestions morals ocupin el centre d’interès en la vivència de 
la fe. En canvi, quan manca el fonament de la fe personalment assumida o, 
almenys, culturalment compartida, les doctrines es tornen incomprensibles 
i les exigències ètiques acaben sent inacceptables per a molts.

5. El moment actual planteja les seves pròpies urgències pastorals. Si bé 
sempre serà necessari donar raó de la nostra esperança (cf. 1Pe 3, 15) i pre-
sentar la bondat de les exigències morals de la vida en Crist per a no caure 
en el perill del fideisme o d’un cristianisme reduït a pur sentiment, en aquest 
context cultural, en el que tants viuen al marge de la fe, el desafiament bàsic 
consisteix en «mostrar» als homes la bellesa del rostre de Déu manifestat 
en Crist Jesús de manera que se sentin atrets per Ell. Si volem que tots 
coneguin i estimin Jesucrist i,per mitjà d’Ell, puguin arribar a trobar-se 
personalment amb Déu, l’Església no pot ser percebuda únicament com a 
educadora moral o defensora d’unes veritats, sinó que, abans que cap altra 
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cosa, ha de ser percebuda com a mestra d’espiritualitat i àmbit on arribar a 
tenir una experiència profundament humana del Déu viu.

6. A aquesta Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe arriben sovint 
consultes sobre la veritable espiritualitat cristiana, especialment sobre les 
pràctiques de meditació que incorporen mètodes i tècniques importades de 
les grans religions asiàtiques, en alternativa o en concomitància amb la fe 
i l’espiritualitat cristianes. En sintonia amb els ensenyaments de l’Esglé-
sia[2] la present notificació vol mostrar la naturalesa i la riquesa de l’oració 
i de l’experiència espiritual arrelada en la Revelació i Tradició cristianes, 
recordant aquells aspectes que són essencials; oferint criteris que ajudin a 
destriar quins elements d’altres tradicions religioses avui dia molt difoses 
poden ser integrats en una praxi cristiana de l’oració i quins no poden ser-
ho; i indicant les raons de fons de la incompatibilitat de certs corrents espi-
rituals amb la fe cristiana. Amb això, volem ajudar les institucions i grups 
eclesials per tal que ofereixin camins d’espiritualitat amb una identitat 
cristiana ben definida, responent a aquest repte pastoral amb creativitat i, al 
mateix temps, amb fidelitat a la riquesa i profunditat de la tradició cristiana.

II Aspectes teològics
7. Un antic principi teològic diu: «Lex orandi, lex credendi», o bé: «legem 

credendi lex statuat supplicandi». La fe i l’oració són inseparables, ja que 
«l’Església creu tal com prega»[3] i en allò que prega expressa allò que 
creu. Per això, si volem afrontar adequadament aquesta problemàtica, ens 
hem de referir breument a algunes qüestions teològiques que tenen a veure 
amb la cristologia i amb la comprensió de la salvació. De fet, certs planteja-
ments dins de l’Església han pogut afavorir l’acolliment acrític de mètodes 
d’oració i meditació estranys a la fe cristiana.

8. Durant les últimes dècades el misteri de Crist ha estat en el centre 
del debat teològic. A més de la relació de continuïtat entre el Jesús de 
la història i el Crist de la fe plantejada per la incorporació dels mètodes 
històrico-crítics, ha tingut gran transcendència en la reflexió cristològica 
la realitat de l’Encarnació i la confessió de Jesucrist com a salvador únic i 
universal[4]. En relació amb la doble naturalesa de l’única persona divina 
del Verb, alguns autors han qüestionat el caràcter absolutament singular 
de l’esdeveniment de l’Encarnació del Fill de Déu, interpretant aquest fet 
històrico-salvífic com un símbol de la presència de Déu en tot ésser humà. 
Jesús de Natzaret no seria el Fill únic de Déu fet home en la plenitud dels 
temps, sinó algú en qui s’hauria donat la presència de la divinitat amb 
major intensitat, però no de forma qualitativament diferent a qualsevol ésser 
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humà. Així, l’Encarnació deixaria de ser un esdeveniment únic i Jesucrist 
perdria la singularitat que li confereix la seva constitució divina i humana. 
Des d’aquests supòsits, Jesús no passaria de ser un gran mestre que hauria 
obert un camí espiritual perquè els seus seguidors poguessin trobar Déu, 
igual que uns altres han iniciat tradicions espirituals diferents. D’aquesta 
manera, la humanitat de Crist com a camí concret per a arribar a Déu perd 
el seu caràcter únic i el seu ensenyament no té més valor que el d’altres 
mestres fundadors de religions, amb els quals Jesús queda equiparat.

9. D’altra banda, la trobada del cristianisme amb altres religions, especi-
alment asiàtiques, ha donat lloc a les teologies del pluralisme religiós. Si, 
quan es redueix l’Encarnació a un símbol, es dilueix el caràcter singular 
del Fill, en aquestes teologies es difumina el rostre concret del Déu cristià, 
el Pare del nostre Senyor Jesucrist. Referir-se a Déu tal com Jesús va fer 
anomenant-lo «Pare meu i Pare vostre» (Jn 20, 17) seria una forma més 
de parlar de la divinitat, de la mateixa manera que altres religions usen 
termes més adequats al seu context cultural. La Revelació esdevinguda en 
Jesucrist no seria decisiva per a conèixer la veritat sobre Déu. El relativisme 
que caracteritza la mentalitat del nostre món es trasllada així a l’àmbit del 
religiós, de manera que cap religió pot presentar-se amb una pretensió de 
veritat. Totes les religions queden objectivament equiparades com a camins 
possibles de revelació i de salvació. Aquesta mentalitat buida de contingut 
la fe cristiana i té conseqüències directes en alguns aspectes fonamentals de 
la vida de l’Església. No només en l’espiritualitat; pensem, per exemple, en 
el perill que això conté per a l’activitat missionera, que es tornaria inneces-
sària si Crist no fos el Revelador del Pare i el Salvador únic i universal[5].

10. A més, és important fer notar la substitució que s’ha produït en la 
nostra cultura de la idea cristiana de la salvació pel desig d’una felicitat 
immanent, un benestar de caràcter material o el progrés de la humanitat. 
D’aquesta manera, l’esperança dels béns futurs queda reemplaçada per un 
optimisme utòpic, que confia que l’home podrà aconseguir la felicitat mit-
jançant el desenvolupament científic o tecnològic[6]. Quan s’experimenta 
que la prosperitat material no assegura la felicitat, aquesta es busca en un 
subjectivisme l’objectiu del qual és arribar a estar bé amb un mateix[7]. En 
tots dos casos, s’obvia el fet de la mort, el dolor, el fracàs i els drames de 
la història; es produeix una mundanització de la salvació i es perd l’horitzó 
d’eternitat que impregna l’existència humana.
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III Les espiritualitats que es deriven d’aquestes doctrines
1. Assimilació de la metodologia del budisme zen

11. El desig de trobar la pau interior ha afavorit la difusió de la medita-
ció inspirada en el budisme zen en molts ambients de la nostra societat[8]. 
No podem entrar aquí en una anàlisi de les diferències entre els diferents 
corrents. Al·ludirem, més aviat, a alguns elements comuns. En primer lloc, 
la reducció de la pregària a meditació il’absència d’un tu com a terme 
d’aquesta meditació converteixen aquest tipus de pràctiques en un monò-
leg que comença i acaba en el propi subjecte. La tècnica zen consisteix en 
observar els moviments de la pròpia ment amb la finalitat de pacificar la 
persona i portar-la a la unió amb el seu propi ésser. Entesa així, difícilment 
pot ser compatible amb la pregària cristiana, en la qual el més important és 
el Tu diví revelat en Crist.

12. Des de la idea que el sofriment té el seu origen en la no accepta-
ció de la realitat i en el desig que sigui diferent, la meta de la medita-
ció zen és aquest estat de quietud i de pau que s’aconsegueix acceptant 
els esdeveniments i les circumstàncies tal com vénen, renunciant a 
qualsevol compromís per canviar el món i la realitat. Per tant, si amb 
aquest mètode la persona es conformés només amb una certa serenitat 
interior i la confongués amb la pau que només Déu pot donar, es conver-
tiria en obstacle per a l’autèntica pràctica de la pregària cristiana i per a la 
trobada amb Déu.

13. A més, sovint el zen elimina la diferència entre el propi jo i el que 
es troba a fora, entre el sagrat i el profà, entre el diví i el creat. Una ener-
gia difusa anima tota la realitat visible i invisible que a vegades adquireix 
fesomia panteista. Si en algun moment s’al·ludeix a la divinitat, no es pot 
distingir el rostre personal del Déu cristià. Quan la divinitat i el món es 
confonen i no hi ha alteritat, qualsevol tipus de pregària és inútil.

14. A vegades la meditació zen és practicada per grups cristians i organit-
zacions eclesials. Alguns arriben fins i tot a parlar d’un suposat zen cristià. 
En principi això no plantejaria major dificultat si es limités a incorporar a 
la pedagogia de la pregària cristiana certes tècniques que predisposen el cos 
i l’esperit al silenci necessari per a l’oració[9], però en no poques ocasions 
es va més enllà d’això, i té conseqüències per a la mateixa comprensió de 
la pregària. Com a criteri de discerniment, és bo distingir, en primer lloc, 
entre les tècniques concretes i el mètode. El mètode, com a itinerari complet 
de meditació, és inseparable de la meta a la qual es vol arribar i dels supò-
sits antropològics, religiosos i teològics en els quals neix i se sustenta. En 
canvi, les tècniques concretes per a aconseguir certs estats d’ànim previs a 
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l’oració podrien aïllar-se del conjunt del mètode i dels seus fonaments. No 
és possible una pregària pròpiament cristiana que assumeixi globalment un 
mètode que no estigui originat o s’aparti del contingut de la fe[10]. Tampoc 
no es poden acceptar acríticament certs plantejaments que interpreten 
alguns temes centrals de la fe cristiana des dels esquemes de pensament 
propis del budisme zen, establint paral·lelismes, per exemple, entre el camí 
del zen i Jesús com a camí; o entre la quènosi de Déu (el Fill de Déu que 
s’abaixa) i el no-aferrament i el despreniment radical que es practica en el 
budisme (el buidar-se d’un mateix). Aquests paral·lelismes porten sovint a 
desvirtuar el contingut de la fe, perquè obliden que la universalitat salvífi-
ca de Jesucrist «abasta els aspectes de la seva missió de gràcia, de veritat i 
de revelació»[11].

2. Espiritualitat des de la teologia del pluralisme religiós
15. L’estudi comparat de les grans tradicions religioses ha conduït a una 

presa de consciència dels elements comuns a totes elles. La dificultat sor-
geix quan de les anàlisis fenomenològiques s’extreuen conclusions teològi-
ques i el pluralisme religiós de fet es transforma en un pluralisme religiós 
de dret. En tal cas, totes les religions serien igualment mediacions de la 
divinitat, que es manifesta de múltiples maneres en cadascuna d’elles. Cap 
religió podria pretendre exclusivitat o totalitat enfront de les altres, perquè 
totes servirien per a accedir a la divinitat i totes estarien limitades pels seus 
condicionaments culturals, que explicarien les seves diferències. 

16. El relativisme religiós es converteix d’aquesta manera en criteri de 
discerniment de l’autèntica espiritualitat. Així com les diverses religions 
podrien constituir camins vàlids de salvació i de coneixement de Déu, totes 
les seves pràctiques espirituals podrien conduir a la trobada amb Ell, ja que, 
si Déu no ha manifestat el seu rostre plenament en cap d’elles, no podríem 
saber quin camí és el millor per a arribar a Ell. En aquesta lògica, els itine-
raris de vida espiritual que siguin capaços de relativitzar les seves caracte-
rístiques pròpies i enriquir-se amb les pràctiques i usos dels altres, és a dir, 
la suma de les religions, tindria més valor que cadascuna per separat. Com a 
conseqüència, una nova experiència compartida del diví, fruit de la trobada 
i la conjunció de totes les religions, seria més completa i enriquidora que la 
proposta limitada de cadascuna d’elles. En el fons d’aquest plantejament hi 
ha una negació de tota possibilitat d’arribar a tenir un coneixement positiu 
de Déu, encara que sigui limitat.

17. Aplicant aquests principis al cristianisme, la revelació de Crist aparei-
xeria com una més, condicionada històricament i culturalment i, per això 
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mateix, susceptible de ser complementada amb les aportacions de les altres 
experiències religioses. L’afirmació que Jesucrist ens revela el veritable 
rostre de Déu i que qui l’ha vist a Ell ha vist el Pare (cf. Jn 14, 9) no caldria 
interpretar-la en un sentit exclusiu, ja que en Crist no coneixeríem Déu més 
que en altres religions. El cristianisme estaria cridat a transcendir allò que 
li és propi per valorar el que és comú a totes les experiències religioses de 
la humanitat. I en el que és comú trobaria la veritat que és present en totes 
elles.

18. La fe cristiana es fonamenta en el fet que Déu s’ha revelat en el seu 
Fill Jesucrist, que és la seva pròpia Paraula eterna, com a Trinitat amorosa. 
Àdhuc afirmant els límits dels nostres conceptes, sabem que la represen-
tació trinitària es correspon amb l’ésser de Déu; i que mitjançant el Fill i 
l’Esperit se’ns ha obert el camí per a arribar fins el Pare. Per això, aquelles 
formes d’espiritualitat en les quals en tot el seu recorregut es prescindeix 
de la fe trinitària i, particularment de l’Encarnació, no són compatibles amb 
la fe cristiana, perquè es distancia amb claredat de la imatge cristiana de 
Déu. Una espiritualitat que es basi en un apofatisme radical i excloent de 
tota afirmació positiva sobre Déu i proposi una via exclusivament negativa 
per a arribar a Ell, o que practiqui únicament el silenci summe com l’actitud 
pròpia davant l’absolut, no és compatible amb la fe cristiana de Déu[12].

3. Crist com a simple exemple
19. La interpretació de l’esdeveniment de l’Encarnació com un «símbol» 

porta a concebre Jesús com un model paradigmàtic del camí que tot ésser 
humà està cridat a recórrer per a arribar a Déu. La meta de l’itinerari espi-
ritual seria la identificació amb el diví mitjançant un procés de buidament 
interior i de donació d’un mateix que condueix a una nova manera de ser. 
Això, que està present en totes les tradicions religioses, Jesús de Natzaret 
ho hauria viscut d’una manera exemplar, però no seria una cosa pròpia i 
exclusiva del cristianisme. Encara més, aquest camí estaria d’alguna mane-
ra implícit a l’interior de cada ésser humà, encara que adormit.

20. Segons aquest plantejament, la missió de Crist hauria consistit en 
indicar un camí – que no seria l’únic – per a aconseguir la divinitat, i en des-
vetllar la consciència dels homes perquè per ells mateixos treguin a la llum 
allò que ja existia dins d’ells. Això porta a una relativització de la mediació 
del Fill per a la salvació i, com a conseqüència, de tots els elements que 
en l’ensenyament de Crist i en la doctrina de l’Església es proposen com 
a mitjans concrets per a arribar a Déu. Tot això serien mediacions de valor 
secundari i que, a mesura que s’avança en l’experiència espiritual, anirien 
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superant-se. El creixement espiritual portaria a relativitzar els aspectes 
concrets condicionats històricament i culturalment de la persona de Jesús, 
per a quedar-se amb aquells que poden ser vàlids per a tots els homes amb 
independència del seu credo. Això condueix a una espiritualitat que, prenent 
Jesucrist com a model d’una manera de ser i despullant-lo dels elements 
històrics concrets, veu en Ell la realització de l’ideal comú a tots els camins 
espirituals de la humanitat.

IV Elements essencials de la pregària cristiana
1. La pregària de Jesús

21. Per a respondre a aquests desafiaments teològics i pastorals i destriar 
els elements essencials de la pregària cristiana, cal dirigir en primer lloc 
una mirada a Jesucrist. Ell és l’únic camí que ens condueix al Pare. Els seus 
fets i paraules són la norma i el referent principal de la vida cristiana. En 
els evangelis trobem abundants testimoniatges sobre la vida d’oració del 
Senyor i alguns ensenyaments sobre aquest tema. Jesús es retirava a pregar, 
algunes vegades sol (cf. Mc 6, 46; Mt 14, 23) i altres acompanyat per algun 
dels seus deixebles (cf. Lc 9, 28; 22, 41). A vegades passava la nit en oració 
allunyat de les multituds que el buscaven (cf. Lc 6, 12). Especialment sig-
nificatius són els moments d’oració abans de prendre decisions importants 
en la seva missió (cf. Lc 6, 12-13). Les paraules que va pronunciar en la 
creu són la seva última pregària amb la qual posa la seva vida en mans de 
Déu (cf. Lc 23, 46).

22. La pregària del Senyor és expressió de la seva relació filial amb el 
Pare. Està, per tant, dirigida a Déu i mai no és un exercici d’introspecció 
que acaba en Ell mateix. El Déu a qui el Senyor es dirigeix té un rostre 
concret. El Senyor no va venir al món per fer la seva voluntat, sinó per a 
complir la voluntat del Pare que l’havia enviat (cf. Jn 6, 38). La seva obedi-
ència no és la de qui se sotmet per la força a una imposició que li ve donada 
des de fora, sinó que neix de l’amor. Els moments de major quènosi són 
ocasions privilegiades en les quals la pregària del Senyor expressa, alimenta 
i viu humanament la seva relació filial amb el Pare. És aquest amor el que 
el porta a viure un lliurament total i ple a la missió encomanada pel Pare. 
Totes les pregàries de Jesús són expressió d’un cor en el qual no hi ha la 
més mínima dissociació entre amor i obediència en la realització de la seva 
missió salvífica[13]: la seva pregària brolla del goig de l’Esperit per a donar 
gràcies al Pare (cf. Lc 10, 21); es dirigeix al Pare amb confiança abans de 
ressuscitar Llàtzer (cf. Jn 11, 41-42); demana pels seus deixebles perquè el 
món cregui (cf. Jn 17); neix del seu interior acceptant beure el calze de la 
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creu en el context de la passió (cf. Lc 22, 42); suplica al Pare el perdó per 
als seus botxins des de la creu (cf. Lc 23, 34), etc.

23. En la pregària del Senyor, el centre no són els seus desitjos ni la conse-
cució d’una felicitat terrenal al marge de Déu, sinó la comunió amb el Pare. 
El criteri d’autenticitat de la pregària cristiana és la confiança filial en Déu, 
per a acceptar que es faci sempre la seva voluntat, sense dubtar mai d’Ell i 
posant-se al servei del seu pla de salvació. Viure com si Déu no existís és la 
major dificultat per a la pregària.

2. L’ensenyament de Jesús sobre la pregària
24. En aquest temps en el qual sembla que per a molts el principal pro-

blema de la pregària és la qüestió de les tècniques per a entrar en ella, crida 
l’atenció que Jesús no donés moltes instruccions sobre això. Per a Ell és 
més important la senzillesa exterior i la sinceritat interior. Aquesta és la 
clau per a entendre les breus indicacions del Senyor als deixebles sobre 
com pregar que trobem en els textos evangèlics: no es pot separar la vida 
i la pregària (cf. Mt 7, 21); per això, per a presentar l’ofrena a l’altar, és 
necessari estar en pau amb els germans (cf. Mt 5, 23-25); la pregària que 
neix de l’amor de Déu inclou pregar pels perseguidors (cf. Mt 5, 44); per a 
pregar en el secret, on només el Pare ho veu, no es necessiten moltes parau-
les (cf. Mt 6, 6-8); demanar perdó a Déu exigeix perdonar des del fons del 
cor als enemics (cf. Mt 6, 14-15); perquè la pregària sigui eficaç, cal confiar 
que ja s’ha rebut el que s’ha demanat (cf. Mc 11, 24); és necessari pregar 
sempre sense cansar-se (cf. Lc 11, 5-13; 18, 1); la pregària que arriba a Déu 
neix d’un cor humil (cf. Lc 18, 9-14); el cristià prega en el Nom de Jesús 
(cf. Jn 14, 13-14).

25. Entre tots els ensenyaments de Jesús sobre la pregària destaca el 
Parenostre (cf. Mt 6, 9-13; Lc11, 1-4). La pregària del Senyor és la pròpia 
del Fill; la dels deixebles, la dels qui per gràcia són fills en el Fill i, per això, 
poden adreçar-se a Déu anomenant-lo Pare. El cristià resa el Parenostre 
amb els mateixos sentiments filials de Crist, que no va venir a fer la seva 
voluntat, sinó a acomplir la voluntat del Pare que l’havia enviat. Les tres 
primeres peticions orienten el cor del cristià cap a Déu des de les mateixes 
actituds d’amor i obediència de Crist. Si «allò que és propi de l’amor és 
pensar primerament en Aquell que estimem»[14], el primer que brolla en la 
pregària no és el «jo» del deixeble, sinó el desig que el nom «de Déu» sigui 
santificat, que vingui «el seu» regne i que «la seva» voluntat, que no és una 
altra que «tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat» (1 
Tim 2, 2-3), es compleixi així en la terra com en el cel. El deixeble que viu 
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amb el desig ardent de buscar el Regne de Déu i la seva justícia (cf. Mt 6, 
33), el primer que expressa en la seva pregària és aquest desig i això la 
converteix en un crit d’amor a Déu i de confiança en Ell.

26. Les altres quatre peticions de la pregària dominical neixen d’un cor 
que se sap pobre i que amb esperança es dirigeix al Pare misericordiós en 
actitud suplicant, demanant per les pròpies necessitats i les dels altres[15]. 
El deixeble no està fora del món, però sap que, malgrat totes les seves pos-
sibles riqueses, és una criatura necessitada de la providència i de l’amor del 
Pare. Des de la seva pobresa i fragilitat demana per «nosaltres», per tots els 
homes del món, perquè Déu els sostingui en el temps de la peregrinació, 
perdoni les seves faltes, els doni fortalesa en la temptació i els deslliuri del 
Maligne, la major amenaça per a la salvació de la humanitat, així com l’ori-
gen de tots els mals, dels quals n’és autor i instigador.

27. La pregària dominical constitueix el model i la norma de la pregària 
autènticament cristiana, perquè, en paraules de sant Agustí, «si vas discor-
rent per totes les pregàries de les santes Escriptures, crec que no hi trobaràs 
res que no es trobi i contingui en aquesta oració dominical. Per això, hi ha 
llibertat per a dir aquestes coses en la pregària amb unes o altres paraules, 
però no pot haver-hi llibertat per a dir coses diferents»[16].

3. La meta de la pregària cristiana
28. «Per la vostra immensa glòria us lloem, us beneïm, us adorem, us 

glorifiquem, us donem gràcies». La pregària cristiana és un gest gratuït de 
reconeixement a Déu, i no es pot instrumentalitzar amb altres finalitats. El 
centre i la meta és sempre Déu, a la trobada del qual s’encamina la vida de 
l’home. Sense fe, esperança i caritat no podem arribar a Ell, i sense oració 
no podem creure, esperar i estimar. En paraules de sant Agustí, «la fe, l’es-
perança i la caritat condueixen fins a Déu al qual prega, és a dir, en qui creu, 
espera i desitja»[17].

29. El deixeble sap que, havent seguit el Senyor, el seu present i el seu 
futur, com el del seu Mestre, són a les mans del Pare. Això li dóna una 
gran confiança enmig de les proves i dificultats de la vida, perquè li permet 
«no caminar angoixat», ni «estar preocupat» pel cos ni pel vestit ni pel que 
menjarà o beurà, ni pel demà (cf. Mt 6, 25-34). D’aquesta manera, la vida es 
converteix en un autèntic camí de fe i de confiança en Déu. Aquesta actitud 
fonamental s’expressa i s’alimenta en la pregària, en la qual s’hi entra «per 
la porta estreta de la fe»[18], que no és una altra cosa que «una adhesió 
filial a Déu, més enllà d’allò que nosaltres sentim i comprenem»[19]. Per 
aquesta adhesió filial, el creient no dubta de la veritat de la seva Paraula i de 
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les seves promeses, confia en Ell i l’obeeix. Aquesta «audàcia filial»[20] es 
posa a prova principalment en la tribulació i porta a viure amb la seguretat 
que, si en algun moment Déu no concedeix el que li demanem, no és perquè 
s’hagi oblidat de nosaltres, sinó perquè ens vol donar «béns més grans»[21]. 
Si la pregària és un acte de confiança en Déu, la perseverança en ella és el 
signe més clar d’una fe viva, ja que «pregar és clamar amb cor perseverant 
i ple d’afecte a la porta d’Aquell que ens escolta»[22]. Abandonar la pre-
gària, en canvi, és manifestació d’una fe feble i inconstant. Conscient de la 
feblesa i fragilitat de la seva fe, el cristià sap que necessita pregar perquè el 
Senyor augmenti la seva fe i li concedeixi la gràcia de perseverar en ella.

30. La pregària és necessària per a créixer en l’esperança[23]. Tots els 
éssers humans alberguem en el nostre cor petites esperances. En realitat, 
tots aquests desitjos remeten a una cosa més bàsica que els explica tots: 
«En el fons, volem només una cosa, la “vida benaurada”, la vida que sim-
plement és vida, simplement felicitat»[24]. En les petites esperances de la 
vida quotidiana, els éssers humans projectem el nostre anhel de felicitat i 
de salvació, la nostra esperança d’arribar a una vida en plenitud. La meta 
veritable és la Vida eterna que, en paraules del Senyor, consisteix en «que us 
coneguin a vós, l’únic Déu veritable, i aquell que vós heu enviat, Jesucrist.» 
(Jn 17, 3). Només en el coneixement de Déu i de Jesucrist es veuran satis-
fets tots els anhels de l’ésser humà: «Qui no coneix a Déu, encara que 
tingui múltiples esperances, en el fons està sense esperança, sense la gran 
esperança que sosté tota la vida»[25]. La pregària és el lloc privilegiat per 
a mantenir l’esperança i créixer en ella fins i tot en aquelles situacions en 
les quals humanament sembla que no hi ha motius per a continuar esperant. 
En aquests moments, la pregària ens dóna la certesa que no estem sols, que 
som escoltats, que hi ha una Esperança absoluta, encara que no es realitzin 
moltes de les esperances concretes i parcials que fiten la nostra vida. A més, 
la pregària ens fa créixer en el desig de la Vida eterna, purifica el nostre cor i 
l’eixampla perquè sigui capaç de rebre el do promès[26]. Necessitem pregar 
per a centrar-nos en la veritable meta de l’esperança, per a perseverar en ella 
i disposar-nos per acollir el do de Déu[27].

31. Per a santa Teresa de Jesús, la pregària és «tratar de amistad, estan-
do muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama»[28]. 
Recordant l’amor de Déu es creix en l’amor a Déu, ja que «amor saca 
amor»[29]. Santa Teresa del Nen Jesús descriu la seva experiència d’oració 
amb aquestes senzilles paraules: «Per a mi la pregària és un impuls del cor, 
una senzilla mirada llançada al cel, un crit de gratitud i d’amor tant enmig 
del sofriment com enmig de l’alegria. En una paraula, és una cosa gran, 
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una cosa sobrenatural que em dilata l’ànima i m’uneix a Jesús»[30]. Aquest 
amor «Déu, donant-nos l’Esperit Sant l’ha vessat en els nostres cors» 
(Rom 5, 5). L’Esperit és el do el desig del qual volia el Senyor suscitar en 
el cor de la samaritana en dirigir-se a ella dient-li: «Si sabessis quin és el 
do de Déu…» (Jn 4, 10). Ell sembra en nosaltres la llavor de l’amor a Déu 
que s’alimenta en la pregària i és també el mestre interior per a conduir-nos 
al Pare: «l’Esperit ve a ajudar la nostra feblesa: nosaltres no sabem pregar 
com cal, però el mateix Esperit intercedeix per nosaltres amb gemecs que 
no es poden expressar.» (Rom 8, 26). Enviat als nostres cors, ens fa cridar 
«Abba» (cf. Rm 8, 14-16; Ga 4, 6). La vida d’oració és obra de l’Esperit 
Sant en el cor del creient. Ell ens guia interiorment perquè arribem a entrar 
en el més profund de la mateixa vida del Déu Trinitari que és amor. En 
l’Esperit i per mitjà de Crist, ens dirigim al Pare. La forma trinitària és tan 
essencial en la pregària cristiana com en la confessió de fe. El Déu en qui 
l’home trobarà el descans no és un ser impersonal, sinó el Pare que s’ha 
acostat a nosaltres en el Fill i en l’Esperit perquè puguem compartir amb 
Ell la grandesa del seu amor.

32. Creixent en la fe, l’esperança i l’amor a Déu per mitjà de la pregària, 
el cristià s’exercita en la vivència de la seva relació filial amb Ell. Ara bé, 
no podem oblidar que, quan és autèntica, la pregària cristiana porta amb 
ella mateixa inseparablement l’amor a Déu i l’amor al proïsme. La relació 
sincera amb Déu s’ha de verificar en la vida[31]. És un culte buit i una falsa 
pietat la que es desentén de les necessitats dels altres. Per això, tota forma 
d’espiritualitat que comporti un menyspreu del nostre món i de la seva 
història, en particular d’aquells que més sofreixen, no és conforme amb 
la fe cristiana. La veritat de la pregària cristiana i de l’amor a Déu al qual 
ella condueix es mostra en l’amor i el lliurament als germans. El precepte 
de l’amor a Déu i al proïsme anima també la missió evangelitzadora de 
l’Església perquè tots els homes se salvin, segons la voluntat divina[32]. 
Per això la pregària i la caritat són l’ànima de la missió, que ens urgeix a 
compartir l’alegria de l’Evangeli, el tresor de la trobada amb Crist[33].

4. La forma eclesial de la pregària
33. Quan el cristià prega, ho fa sempre com a membre del Cos místic de 

Crist que és l’Església. D’ella en rep inseparablement la vida de la gràcia 
i el llenguatge de la fe: «Tal com una mare ensenya els fills a parlar -i per 
això mateix a comprendre i a comunicar- l’Església, Mare nostra, ens ense-
nya el llenguatge de la fe per introduir-nos a la intel·ligència i a la vida de la 
fe»[34]. Si l’Església és el lloc on es rep la fe, és també l’àmbit privilegiat 
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on s’aprèn a pregar: «l’Esperit Sant ensenya els fills de Déu a pregar per 
mitjà d’una tradició viva (la sagrada Tradició)»[35]. I de la mateixa manera 
que la transmissió de la fe no és possible si no és aprenent el seu llenguatge, 
així l’aprenentatge de la pregària requereix resar amb l’Església i en l’Es-
glésia: «En la tradició viva de la pregària, cada Església proposa als seus 
fidels el llenguatge de la seva oració»[36]. L’aprenentatge de la pregària 
només és possible en l’àmbit de la iniciació cristiana, que ha de començar 
en el si de família, on «la fe es barreja amb la llet materna»[37].

34. Per a l’assimilació del llenguatge eclesial de la pregària es necessita, 
en primer lloc, «la lectura assídua del’Escriptura», a la qual «ha d’acom-
panyar la pregària a fi que hi hagi diàleg entre Déu i l’home»[38], perquè 
«parlem amb ell quan preguem, i l’escoltem quan llegim les paraules divi-
nes»[39]. La pregària cristiana és iniciativa de Déu i escolta de l’home. En 
això es distingeix radicalment de qualsevol altre tipus de meditació[40]. 
Des dels seus inicis, la comunitat cristiana ha resat amb els Salms, apli-
cant-los a Crist i a l’Església: en la seva varietat, reflecteixen tots els senti-
ments i situacions de la vida de Jesús i dels seus deixebles[41]. La pràctica 
de la lectio divina, recomanada per l’Església, introdueix el creient en la 
història de la salvació i personalitza la relació salvífica de Déu amb el seu 
Poble. El llenguatge eclesial de la pregària es troba sobretot en la sagrada-
litúrgia. El creient «interioritza i assimila la litúrgia durant i després de la 
seva celebració»[42]. D’aquesta manera, en unir la pregària personal i la 
litúrgia, evita caure en el perill d’un subjectivisme que redueix la pregària a 
un simple sentiment sense contingut objectiu. El centre de la vida litúrgica 
el constitueix el sagrament de l’eucaristia, «font i cimal de tota la vida cris-
tiana»[43] i, per això, la pregària més important de l’Església. La trobada 
sacramental amb l’amor de Déu en la seva Paraula i en el Cos i la Sang de 
Crist que es viu en la Santa Missa es prolonga en l’adoració eucarística[44]. 
El llenguatge eclesial de la pregària s’adquireix també entrant en contacte 
amb els testimonis que, sota l’acció de l’Esperit Sant, han fet possible «la 
tradició viva de la pregària, pel testimoniatge de les seves vides, per la 
transmissió dels seus escrits i per la seva pregària avui»[45]. Certament no 
hi ha una única espiritualitat cristiana. Al llarg de la història de l’Església 
s’han desenvolupat diverses espiritualitats. Totes elles «participen de la 
tradició viva de la pregària i són guies indispensables per als fidels. En la 
seva rica diversitat, reflecteixen la pura i única llum de l’Esperit Sant»[46].

35. El més important en la pregària «és la presència del cor en Aquell 
a qui parlem en la pregària»[47]. Si la naturalesa humana té un caràcter 
inseparablement corpori i espiritual, l’ésser humà té necessitat d’expressar 
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externament els seus sentiments. La pregària vocal, tan plenament humana, 
és «un element indispensable de la vida cristiana»[48]. No es pot oposar a 
la pregària interior. Ambdues es necessiten mútuament, perquè els éssers 
humans no podem prescindir del llenguatge a l’hora de pensar i d’expres-
sar-nos; i perquè la pregària vocal, en la mesura en què ajuda a l’orant a 
prendre consciència d’Aquell a qui està parlant «es converteix en una pri-
mera forma d’oració contemplativa»[49]. La invocació del nom de Jesús, 
tan arrelada en l’orient cristià, ha estat anomenada amb raó la pregària del 
cor, perquè ningú pot pronunciar amb els llavis el nom de Jesús sense tenir 
el seu Esperit (cf. 1 Cor 12, 3)[50]. Al costat de la pregària vocal, hi trobem 
la meditació. En ella l’orant cerca comprendre les exigències de la vida 
cristiana i respondre a la voluntat de Déu. La meditació cristiana no consis-
teix únicament en analitzar els moviments del propi interior, ni acaba en un 
mateix, sinó que neix de la confrontació de la pròpia vida amb la voluntat 
de Déu que s’intenta conèixer a través de les obres de la creació i de la seva 
Paraula, plenament revelada en Crist. En la contemplació, les paraules i els 
pensaments deixen pas a l’experiència de l’amor de Déu: l’orant centra la 
seva mirada de fe i el seu cor en el Senyor i creix en el seu amor. Per això, la 
pregària contemplativa és, pròpiament parlant, «la pregària del fill de Déu, 
del pecador perdonat que consent acollir l’amor amb el qual és estimat i que 
vol respondre a ell estimant més encara»[51]; és al mateix temps «l’expres-
sió més senzilla del misteri de la pregària»[52] i el seu cimal, perquè en ella 
arribem a la unió amb Déu en Crist.

36. La pregària també és combat[53] i suposa un esforç per a superar 
les dificultats que apareixen en el camí. Els grans mestres de l’espiritua-
litat cristiana, per ajudar a perseverar en el camí de la pregària i superar 
els obstacles, han suggerit diferents tècniques i han descrit les diverses 
etapes. En referència a les tècniques, a les quals tanta importància es dóna 
actualment, hem de recordar novament que més important que una oració 
formalment ben feta, és que vagi acompanyada i sigui expressió de l’auten-
ticitat de la vida. De totes maneres, la pregària cristiana ha anat generant 
diversos mètodes per a posar-se en presència de Déu amb actituds corporals 
i mentals, que no pretenen simplement descobrir virtualitats amagades en la 
persona, sinó «obrir-se en humilitat a Crist i al seu Cos místic, que és l’Es-
glésia»[54]. Aquestes tècniques, igual que les que provenen de tradicions 
alienes al cristianisme, «poden constituir un mitjà adequat per a ajudar la 
persona que fa oració a estar interiorment distesa davant de Déu, fins i tot 
enmig de les sol·licitacions exteriors»[55]. Però mai no es poden confondre 
les sensacions de quietud i distensió o els sentiments gratificants que pro-
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dueixen certs exercicis físics o psíquics amb les consolacions de l’Esperit 
Sant. Això «constitueix una manera totalment errònia de concebre el camí 
espiritual»[56].

37. Referent a les etapes en el camí de perfecció, moltes escoles d’es-
piritualitat cristiana han adoptat l’esquema de les tres vies (purificació, il-
luminació i unió). Aquest esquema ha d’entendre’s sempre des dels supòsits 
de la fe cristiana: la «recerca de Déu mitjançant la pregària ha de ser prece-
dida i acompanyada de l’ascesi i de la purificació dels propis pecats i errors, 
perquè, segons la paraula de Jesús, només “els nets de cor veuran a Déu” 
(Mt 5, 8)»[57]. Qui s’ha purificat, per la il·luminació de la fe, que ajuda a 
comprendre la dimensió més profunda dels misteris confessats i celebrats 
per l’Església, és conduït al coneixement intern de Crist, que no consisteix 
únicament en saber coses sobre Ell, sinó en un coneixement impregnat 
per la caritat. Finalment, el cristià que persevera en la pregària pot arribar 
a tenir, per gràcia de Déu, una experiència particular d’unió. Aquesta és 
inseparable i es fonamenta sempre en la unió amb Déu que es realitza objec-
tivament en l’organisme sacramental de l’Església, tal i com ho demostra 
la tradició dels grans sants. Qualsevol misticisme que, rebutjant el valor de 
les mediacions eclesials, oposi la unió mística amb Déu a la que es realitza 
en els sagraments, especialment en el baptisme i l’eucaristia o que porti a 
pensar que els sagraments són innecessaris per a les persones «espirituals», 
no pot considerar-se cristià.

38. La santíssima Mare de Déu, Mare i model eminent de l’Església, és 
també per a tots els cristians exemple reeixit d’oració. En el temps que 
precedeix a l’Anunciació, la seva pregària la porta a estar atenta a les coses 
de Déu i a créixer en el desig de lliurar-se totalment a Ell en el compliment 
de la seva voluntat; quan rep l’anunci de l’Àngel, manifesta el seu con-
sentiment perquè es compleixi en ella la Paraula que li ha estat anunciada 
i s’ofereix a Déu com la seva humil esclava (Lc 1, 38); en el seu càntic 
de lloança manifesta la seva alegria en el Senyor, no només pel que ha fet 
en Ella, sinó perquè per mitjà del seu Fill es realitza la salvació de tota la 
humanitat (Lc 1, 46-55); en els esdeveniments de la infància del Senyor 
conservava i meditava tot en el seu cor (Lc 2, 19), acollia les gràcies que 
Déu li donava per mitjà del seu Fill i es disposava a respondre amb més 
generositat; mirant a Jesucrist veia en actitud contemplativa el Fill de Déu 
fet home i era introduïda com ningú no ho ha estat mai en la mateixa vida 
de la Trinitat; a Canà de Galilea es mostra com una mitjancera eficaç davant 
del seu Fill i la seva intercessió provoca que el Senyor comenci a realitzar 
els signes que manifesten l’arribada de l’hora de la salvació (Jn 2, 1-10); al 
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peu de la creu fa seves les paraules de Jesús i en el seu cor les transforma en 
la seva pròpia pregària; en l’espera de l’Esperit Sant prega amb l’Església 
(Ac 1, 14) fent seves totes les seves necessitats, i prega per ella perquè no 
defalleixi en la seva missió. Ella, amb el seu testimoniatge, ha estat per a 
molts mestres d’oració el veritable model de deixeble orant.

V Conclusió
39. «La glòria de Déu és que l’home visqui, i la vida de l’home és la visió 

de Déu»[58]. La set de Déu que acompanya l’existència de tot ésser humà 
se sadollarà finalment quan pugui contemplar-lo cara a cara. Mentrestant, 
la pregària, expressió d’aquest desig de Déu «enmig de la nostra vida quo-
tidiana»[59], és necessària per a perseverar en el camí de la santedat[60], a 
la qual tots estem cridats per voluntat de Déu (1 Tes 4, 3) i «sense la qual 
ningú no veurà el Senyor» (He 12, 14). Aquest és el veritable objectiu de 
qualsevol introducció a la vida de pregària.

40. En aquesta nota hem volgut recordar els elements essencials que no 
poden faltar en la iniciació a la pregària cristiana. Exhortem, doncs, als pre-
veres, persones consagrades, catequistes, a les famílies cristianes, als grups 
parroquials i moviments apostòlics, als responsables de pastoral dels cen-
tres educatius, als qui estan al capdavant de cases i centres d’espiritualitat, 
la missió dels quals en l’Església consisteix a ajudar els cristians a créixer 
en la vida interior, que tinguin en compte aquests principis i no es deixin 
«arrossegar per doctrines complicades i estranyes» (He 13, 9) que desori-
enten l’ésser humà de la vocació última a la qual ha estat cridat per Déu, 
i porten a la pèrdua de la senzillesa evangèlica, que és una característica 
fonamental de la pregària cristiana.

Madrid, 28 d’agost de 2019, festa de sant Agustí d’Hipona.
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