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ESCRITS DEL SR. BISBE

HOMILIES

SOLEMNITAT SANTA MARIA MARE DE DÉU
(Catedral de Menorca, 1 de gener de 2020)

Vuit dies després del Nadal, els cristians celebram que en el ventre de 
Maria s’han unit el cel i la terra, l’eternitat i el temps, Déu i l’home. Déu 
estarà per sempre amb la humanitat i ella, Maria, serà per sempre la Mare 
de Déu. Aquesta unió omple de gràcia a tota la humanitat. Déu ens ha beneït 
i ens ha concedit el seu favor en Jesús, el seu Fill estimat, el Fill de Maria. 
Ens ha estimat tant que va enviar el seu Fill per rescatar-nos, deia Sant Pau, 
i fer-nos fills seus: “ja no sou esclaus, sinó fills seus”.

Avui celebram que aquest miracle de gràcia ha estat possible per Maria, 
que es va mantenir fidel a la voluntat del Pare i va fer possible aquesta 
presència nova i sorprenent de Déu entre nosaltres. Aquesta festa, que és la 
més antiga que l’Església dedica a Maria, recorda que el seu fill Jesús és 
l’enviat de Déu, el seu Fill estimat i que, per això, Maria pot ser anomenada 
Mare de Déu mateix.

Maria, dona de fe
L’Evangeli ens presenta a Maria, sobretot, com a dona de fe, que viu en 

el seu interior l’esdeveniment del Nadal. Ella “guardava tot això en el cor” 
amb la finalitat de descobrir el significat dels misteris que està vivint. La 
seva mirada és profunda, confiada, creient; és mirada també de gratitud per 
aquest Infant que ha tingut i per tot allò que significa.

Aquesta mirada interior, com la de Maria, és indispensable per a la nostra 
vida cristiana. Només podrem viure la fe en Jesucrist si aprenem de Maria a 
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tenir una mirada contemplativa, interioritzant el que vivim i fent carn en la 
nostra vida la paraula de Jesús. Necessitam també un esperit contemplatiu 
per entendre els misteris que esteim celebrant aquests dies, ja que la seva 
profunditat només pot ser captada per un cor que està a l’escolta i medita. 
Però també necessitam aquesta mirada per comprendre les coses que ens 
succeeixen. Esteim vivint una pandèmia terrible, que causa molt dolor i 
mort. Seria una pena que miréssim tot això només superficialment, sense 
endinsar-nos en el que Déu ens vol dir a través de tot això.

Necessitam una mirada de fe, com la que caracteritza a Maria, una mirada 
orant, per poder comprendre des de Déu el que succeeix.

Sant Josep, pare de cor
Al costat de Maria, podríem també mirar en aquest dia a Sant Josep, que 

va ser molt important en la història de la salvació, encara que mai ocupa 
el primer pla en els evangelis. Ell està sempre amb la seva dona, Maria, i 
al costat de Jesús, al què va estimar amb cor de pare. Així ho ha recordat 
el Sant Pare Francesc a la Carta amb la qual declara un any dedicat a Sant 
Josep.

L’evangeli d’avui refereix que a l’infant li van posar el nom de Jesús, 
tal com havia dit l’àngel. Posar el nom era tasca que corresponia al pare. 
Va ser Sant Josep qui, obeint a l’àngel, li va posar el nom de Jesús i, amb 
aquest gest, va assumir la paternitat legal de Jesús i la responsabilitat de la 
seva cura.

A aquesta preciosa carta el Papa Francesc destaca en Josep la virtut de 
l’acollida. Va ser un home respectuós i delicat que va acollir primer a Maria, 
sense posar condicions i va acollir també sense por el fill que ella portava 
a les entranyes. És per això “pare de l’acollida”, que ens ensenya a acollir 
Déu en la nostra vida, però també a fer espai “als altres, sense exclusions, 
tal com són, amb preferència pels dèbils”.

Pregar per la pau
En començar el nou any, els cristians ens unim en pregària per la pau. 

En el seu missatge per a aquesta Jornada el Papa ens recorda que per acon-
seguir la pau hem de desenvolupar una cultura de la cura, segons la qual 
cadascú de nosaltres ens hem de preocupar de cuidar l’altre i també de 
cuidar el medi ambient.

Mirant a Maria i Josep, podem aprendre a tenir cura, perquè ells van ser 
els que van educar el fill de Déu i el van cuidar amb tot el seu afecte. Ells 
ens poden ensenyar a comprometre’ns a eradicar la cultura de la indiferèn-
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cia, del descart i de la confrontació i donar pas a una cultura de la cura, que 
obri camí a la pau.

Que Maria, la Mare de Déu, ens acompanyi i sostingui en aquest camí de 
reconciliació. I que ella, com a Mare, tingui cura de nosaltres, els seus fills. 
Que no ens falti mai el seu afecte i tendresa en aquest any que acabam de 
començar.

SOLEMNIDAD DE EPIFANÍA
(Santuario de la Virgen de Monte Toro, 6 de enero de 2021)

Celebramos en este día una de las grandes fiestas del calendario cristiano. 
Es muy antigua y se celebra con gran solemnidad en el oriente cristiano. Es 
conocida como la fiesta de “epifanía”, palabra griega que significa “mani-
festación”.

La luz ha brillado en Cristo
Lo que celebramos hoy es el hecho extraordinario de que Dios ha querido 

manifestarse a nosotros en la carne humana de Jesús de Nazaret. Jesucristo 
es la epifanía de Dios, su manifestación. A lo largo de toda su vida, muestra 
quién y cómo es Dios: en su nacimiento, en su bautismo, en los milagros 
y, sobre todo, en su muerte y resurrección. En este día la Iglesia hace suyas 
las palabras vibrantes de Isaías y se alegra porque el Señor ha mostrado su 
gloria y ha brillado sobre nosotros el resplandor de su aurora.

Nosotros contemplamos con gratitud este misterio. Dios ha querido acer-
carse a nosotros, nos ha mostrado su rostro y nos ha manifestado su amor 
en Jesucristo. Es un gran regalo, que sólo podemos aceptar cargados de 
gratitud y con una gran alegría.

Luz para todos los pueblos
Pero esta fiesta pone el acento en que Dios se ha manifestado para todos 

los hombres. Todos están invitados a reconocer a Jesús como el Mesías de 
Dios, su Enviado. Un signo de que la salvación es universal son los Magos 
de los que hablaba el evangelio de Mateo. Estos Magos son hombres paga-
nos, que no formaban parte del pueblo judío, pero que sienten la inquietud y 
el deseo de encontrar a Dios. Escrutando el cielo, descubrieron una luz y se 
dejaron guiar por ella. Los Magos se ponen en camino para encontrar al Rey 
de los Judíos, aunque, para sorpresa suya, no encontrarán al Rey en la capi-
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tal ni en el palacio (donde habían acudido guiados por una lógica humana), 
sino en Belén, en la humilde casa de María y de José. Hasta allí les condujo 
la estrella. El evangelista contrasta la búsqueda sincera de aquellos sabios 
con la cerrazón de Herodes y los escribas. Son precisamente unos sabios 
paganos quienes acogen la luz. Dice el evangelista que “vieron al niño con 
María, su madre y cayendo de rodillas lo adoraron”.

La salvación de todo hombre ha acontecido en un pequeño pueblo de Judea, 
en un momento concreto de la historia de los hombres. Desde allí ha brillado 
la luz que sigue iluminando la vida de muchos hombres y mujeres de todos 
los tiempos. Es luz que no se impone, que no deslumbra, sino que se insinúa, 
porque Dios espera siempre ser acogido por la libertad del ser humano. Es luz 
para todos. Decía san Pablo: también los gentiles son coherederos; es decir, 
la luz de la epifanía de Dios no es sólo para los judíos sino que alcanza a los 
griegos, a los romanos y a las gentes de todos los pueblos de la tierra.

Comunicar el gozo de creer
Ser cristiano es haber reconocido esa luz que brilla en Jesucristo y, 

siguiendo el ejemplo de los Magos, adorar al Niño de Belén y ofrecerle 
nuestros dones. Los cristianos participamos de este misterio de luz. Como a 
aquellos sabios, nuestras búsquedas e inquietudes nos han conducido hasta 
el niño, que encontramos siempre en los brazos de la Madre.

Pero esto nos convierte en responsables de hacer llegar la luz a todos los 
hombres. La epifanía es una fiesta misionera, porque nos hace responsables 
de que la salvación llegue a muchas personas. Somos nosotros quienes 
debemos guiar a nuestros contemporáneos hasta Belén, para que todos 
puedan participar de la salvación. La fiesta de hoy nos invita a ensanchar 
nuestro corazón para descubrir los gozos y esperanzas de los hombres y 
para advertir que son muchos los que siguen en la oscuridad, porque no han 
descubierto la luz que brilla en Jesús.

Al contemplar este misterio nos sentimos empujados a proclamar a todos 
los hombres que Jesús es el Mesías de Dios. La fiesta de epifanía nos com-
promete a no cerrarnos en nosotros mismos, sino a salir afuera, a ser hom-
bres y mujeres que se ponen en camino para comunicar a los demás el gozo 
de creer. El Evangelio explicaba cómo la fe y la alegría van unidas cuando 
decía que los Magos, al ver la estrella, se llenaron de una inmensa alegría. 
Es la alegría que sentimos también nosotros al ser iluminados por la fe en 
Jesús; es la alegría de saber que Dios se ha manifestado en Belén para todos 
los hombres. Ojalá seamos capaces de contagiar a todos la inmensa alegría 
de creer en Jesucristo, que es la epifanía de Dios.
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FESTA DEL BAPTISME DEL SENYOR
(Catedral de Menorca, 10 de gener de 2021)

Celebram en aquest diumenge un dels grans fets de la vida de Jesús, el seu 
baptisme al Jordà, que donarà inici al seu ministeri públic. Aquesta celebra-
ció, que conclou el temps litúrgic del Nadal, està vinculada a l’Epifania, ja 
que també en el baptisme té lloc una manifestació de Déu, que revelarà qui 
és de veritat Jesús i quina és la seva missió.

El baptisme de Jesús
El relat de sant Marc que hem escoltat diu que Jesús va baixar al Jordà 

des del seu poble de Natzaret. Jesús ve al desert de Judea des del silenci de 
Natzaret, després dels llargs anys de vida oculta i contemplativa. Va a rebre 
el baptisme de Joan, que era expressió d’un desig de renovació i d’aconse-
guir el perdó de Déu. S’acosta com un més a rebre l’aigua de Jordà.

Però en el moment de rebre el baptisme té lloc una epifania, una mani-
festació extraordinària de Déu. Jesús veu esquinçar-se el cel i baixar 
l’Esperit de Déu i escolta la veu del Pare que li reconeix com el seu fill 
estimat, en el qual es complau. Aquesta profunda experiència viscuda per 
Jesús li fa plenament conscient que és el Fill de Déu i el Messies, ungit 
per l’Esperit de Déu. Per això, el baptisme serà el punt de partida de la 
seva missió. El cels s’han obert, és a dir, el silenci de Déu s’ha trencat i 
ha començat alguna cosa nova. Ha arribat el moment d’anunciar el Regne 
de Déu, de proclamar que ha arribat el perdó que anunciava i esperava 
Joan Baptista.

El nostre baptisme
Aquesta festa ens convida a mirar el nostre baptisme. Nosaltres hem rebut 

aquest baptisme en l’Esperit de què parlava el Baptista. I mitjançant el 
baptisme hem nascut de nou per ser fills de Déu. La carta de Joan, que hem 
escoltat, deia que “tot el qui creu que Jesús és el Crist ha nascut de Déu”. 
La fe i el baptisme ens fan fills estimats de Déu.

El primer que ha de brollar en els nostres cors és un sentiment de grati-
tud a Déu per aquest do extraordinari que hem rebut. Cadascú de nosaltres 
s’hauria de sentir immensament agraït a Déu per haver estat batejat i haver 
rebut la fe, que és una llum immensa que ens acompanya tot el camí de 
la nostra vida. La primera lectura, del profeta Isaïes, ens convida a viure 
aquesta actitud, a gaudir de la salvació que Déu ofereix gratuïtament: veniu, 
veniu a l’aigua, veniu sense pagar; veniu i viureu.
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En segon lloc, és important adonar-nos que el baptisme no va ser només 
un ritu que es va realitzar fa molts anys, sinó que és una cosa que segueix 
sent actual perquè entenem i vivim la nostra vida com a batejats. Quan ens 
van batejar, també nosaltres vam rebre l’Esperit de Déu, que segueix actu-
ant en els nostres cors i ens va transformant a imatge de Crist. El dia del 
baptisme també es va obrir el cel per a nosaltres i Déu Pare ens va reconèi-
xer com els seus fills molt estimats. El baptisme té un dinamisme profund 
que implica tota la nostra vida perquè visquem com a deixebles de Jesús, 
fills del Pare i temples de l’Esperit. La carta de Joan diu que néixer de Déu 
significa complir els seus manaments, que es concentren en creure i estimar. 
El batejat ha de viure aquesta vida nova que ha rebut.

Finalment, també per a nosaltres el baptisme és el començament de la 
missió. Hem estat renovats interiorment per obra de l’amor de Déu. Ara 
és el temps del testimoni, de convertir-nos nosaltres en evangelistes de 
l’amor i la misericòrdia de Déu, en pregoners de la salvació que ha arribat 
en Jesucrist.

Aquesta festa ens recorda que aquest testimoni és competència de cada 
batejat pel fet de ser-ho. Crec que els laics, de manera particular, hauríeu 
de ser molt conscients que el do del vostre baptisme us compromet a ser 
testimonis de Jesús. La carta de Joan ens diu que el qui creu que Jesús és 
el fill de Déu venç a el món. La fe en Jesús és un gran do que no podem 
guardar-nos per a nosaltres mateixos, sinó que hem de compartir amb tots.

En contemplar en aquest dia el baptisme de Jesús, agraïm el nostre propi 
baptisme i demanam al Senyor mantenir-nos fidels a la gràcia que rebem. 
Lamentablement moltes persones han estat batejades i són cristianes només 
de nom, perquè no viuen la vida nova que va portar l’aigua del baptisme. 
Demanem nosaltres al Senyor la gràcia de viure cada dia en profunditat els 
dons que ens va concedir el nostre baptisme.

SOLEMNITAT DE SANT ANTONI
(Catedral de Menorca, 17 de gener de 2021)

Un any més ens hem reunit en aquest dia per a celebrar Sant Antoni Abat, 
patró de Menorca i fer memòria de la restauració del cristianisme en aquesta 
terra. No obstant això la nostra celebració no és com la d’anys anteriors, 
perquè l’esteim portant a terme quan encara vivim immersos en una pandè-
mia que ha paralitzat les nostres vides i ha causat molt dolor i mort. Aquesta 
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mateixa celebració es veu restringida per raons sanitàries a un nombre limi-
tat de persones. És just donar les gràcies als mitjans de comunicació que 
estan retransmetent la Missa i faciliten que moltes persones, des de casa, 
puguin unir-se a nosaltres.

L’any que hem viscut ha estat molt dur per a tots. Pens en les persones 
-sobretot en els fillets i en aquells que viuen en soledat- que van viure 
uns mesos de confinament; pens també en els que han mort, moltes 
vegades sense la companyia dels seus éssers estimats. No m’oblit de 
tots els que es van mantenir i se segueixen mantenint a peu de canó, tant 
els sanitaris com els cossos de seguretat, les autoritats, els sacerdots i 
moltes persones que garanteixen que es desenvolupin adequadament 
les activitats essencials. No vull deixar d’esmentar a tots els que estan 
patint les conseqüències econòmiques de la paralització de la vida que 
ha suposat aquesta pandèmia: les persones que han quedat a l’atur, els 
empresaris que s’han arruïnat i aquells als quals els seus ingressos no els 
permetin arribar a final de mes. Crec que tots sentim el dolor i sofriment 
de tantes persones no només de la nostra illa o del nostre país, sinó de 
tot el món, que estan patint per causa d’un petit virus que no sap de 
fronteres ni de colors.

Pens, però, que el 2020 no és un any per oblidar, sinó per aprendre i que 
podem contemplar totes les coses negatives que s’han succeït com una 
oportunitat per a créixer tant personalment com comunitàriament. Em fa 
por que moltes persones només vulguin passar pàgina com més aviat per 
tornar a la vida anterior, a l’individualisme atroç que domina l’ambient i a el 
consumisme irresponsable. Seria una pena que no aprenguéssim la lliçó que 
aquesta pandèmia ens està oferint. La meva petició a Sant Antoni és, per 
tant, aquesta: que allò que hem viscut ens ensenyi a créixer com a persones, 
com a societat i com Església.

Créixer com a persones
En primer lloc us convit a contemplar tot el que esteim vivint com una 

oportunitat per a créixer com a persones. Em permet assenyalar dues direc-
cions en què podem créixer. La primera és la consciència que formam part 
de la humanitat i que ens necessitam els uns als altres. La covid-19 ens ha 
fet experimentar el fràgils i vulnerables que som, però també la necessitat 
que tenim dels altres, perquè una pandèmia com la viscuda només se supera 
si tots col·laboram, si aprenem a pensar no en termes d’individu, sinó de 
comunitat. Tots som part d’una mateixa humanitat que, per a nosaltres els 
cristians, té el seu origen en Déu. Som fills d’un mateix Pare, que ens va 
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fer a imatge i semblança seva, i, d’aquesta manera, ha conferit una dignitat 
inalienable a cada persona humana.

Podem créixer també, en segon lloc, en la consciència que hem de cui-
dar-nos els uns als altres i tenir cura junts del planeta que ens acull. El nostre 
Papa Francesc parla amb freqüència de la “cultura de la cura” com a camí 
per a la pau. Enfront de la cultura de la indiferència, el descart i la con-
frontació hem de donar pas a una cultura de la cura, en la qual ens sentim 
responsables dels altres. Som guardians i custodis dels germans, de tots ells, 
perquè no hi ha persones amb menys dignitat que altres. Idèntica dignitat 
tenen el poderós i l’immigrant, la dona maltractada o el malalt terminal. 
Tots ells mereixen el nostre respecte i atenció. Hem de sentir-nos cridats a 
tenir cura sempre de tots i, de manera especial dels més petits i vulnerables, 
entre els quals hi ha els pobres però també -com ha recordat el Papa- els 
que “encara no són útils” -com els no nascuts- o els que “ja no serveixen” 
-com la gent gran (FT 18). I som també custodis de la terra, que és la nostra 
casa comuna. L’ús irresponsable dels béns naturals està provocant un dany 
irreparable al nostre planeta. No s’ha de tenir por de fer front a la degrada-
ció de l’entorn, encara que això signifiqui haver de modificar l’estil de vida 
actual, que és insostenible.

Créixer com a societat
Però al mateix temps que creixem personalment, hem de créixer també 

com a societat. Com ens ha dit el Papa Francesc la pandèmia és una forta 
invitació a “repensar els nostres estils de vida, les nostres relacions, l’or-
ganització de les nostres societats” (FT 33). Hauríem d’aprofitar aquesta 
oportunitat per a reaccionar i generar una societat més justa i equitativa. A 
la llum de l’Encíclica Fratelli tutti m’atreveixo a assenyalar dues direccions 
importants.

La primera és evitar el tancament d’una societat en si mateixa. Moltes 
persones creen barreres de autopreservació i aixequen murs, mirant als 
altres amb desconfiança i por, pensant que són competidors perillosos que 
vénen a prendre el propi benestar. Manifestacions de tot això són els nacio-
nalismes tancats, el rebuig dels emigrants o la insensibilitat davant els més 
febles. Però qui aixeca un mur “acabarà sent un esclau dins dels murs que 
ha construït, sense horitzons” (FT 27). Necessitam els altres per a créixer; 
tenim que convèncer-nos que “els altres són constitutivament necessaris per 
a la construcció d’una vida plena” (FT 150).

En segon lloc, per créixer com a societat necessitam ser més solidaris, és 
a dir, sentir-nos units als altres i responsables de la seva fragilitat. La solida-
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ritat no és un sentiment superficial ni consisteix només en fer alguns gestos 
d’ajuda puntual als altres. És la determinació ferma de comprometer-se pel 
bé comú i lluitar contra les causes estructurals que provoquen la pobresa. 
Aquesta virtut social, que és sempre necessària, es fa avui més urgent en 
comprovar les conseqüències nefastes que està tenint la crisi sanitària. Ens 
correspon, com a societat, créixer en solidaritat.

Créixer com Església
Finalment, també per a l’Església l’any que hem viscut és una oportuni-

tat per a créixer. A través de tot el que està passant, advertim que Déu ens 
parla i ens està reclamant ser una Església que es bolca més en el servei 
a tots, una Església més samaritana, disposada sempre a ajudar a tots, a 
acompanyar el que pateix i alleujar el seu dolor, a bolcar-se especialment 
en els més pobres. Tres són les direccions que ens hem fixat com a Diòcesi 
durant aquest curs.

La primera, és potenciar les nostres Caritas, tant la diocesana com les 
parroquials, perquè Caritas és l’organisme de l’Església que realitza el ser-
vei als més vulnerables. Detectam, entre d’altres, la necessitat de renovar 
el voluntariat, de millorar la nostra atenció primària, de comptar amb més 
projectes de promoció social. És molt el que s’està fent ja, però creim que 
la situació actual ens està demanant un esforç més gran en l’atenció a les 
persones més fràgils.

La segona línia d’acció és tenir cura de l’atenció a les persones que viuen 
en soledat. Sabem que una de les grans pobreses de la nostra societat és pre-
cisament la soledat, que afecta un gran nombre de persones. Com Església 
ens sentim cridats a acompanyar a tots, millorant els serveis de pastoral del 
malalt i de la gent gran.

Hi ha una tercera línia d’acció i és créixer en la cooperació amb els països 
més pobres. Les preocupacions que ens causa la pandèmia no poden por-
tar-nos a tancar-nos en nosaltres mateixos i a perdre de vista que són moltes 
les persones que en el món pateixen injustícia, fam i explotació. En aquest 
temps som convidats a ser més solidaris amb tots ells i a col·laborar amb 
generositat en els projectes d’ajuda internacional que promouen entitats 
com Mans Unides, Caritas i Missions.

Aquestes són les línies d’acció per a la nostra Església diocesana, que 
confiam a la intercessió de Sant Antoni. L’Esperit ens convida a treballar 
units en aquesta direcció, deixant de banda altres conflictes i disputes 
internes. Una característica del nostre sant patró és la seva poca inclinació 
a les riqueses. Ho va demostrar des del moment en què, obeint l’Evangeli 



14 Sr. Bisbe

i la seva consciència, va deixar tots els seus béns als pobres per marxar al 
desert. I va seguir mostrant aquest despreniment en tota la seva vida. No ens 
serveix de res posseir el que no podem portar amb nosaltres, deia. En el seu 
lloc, hem de omplir-nos del que sí podem portar: caritat, amor als pobres, 
humilitat i hospitalitat (Vita Antonii, 17). Que ell ens hi ajudi a que també 
nosaltres ens omplim d’aquestes virtuts perquè qui deixa tot -com diu el 
Senyor “rebrà molt més i posseirà la vida eterna”.

DIMECRES DE CENDRA
(Catedral de Menorca, 17 de febrer de 2021)

Emprenem en aquest dia el camí cap a la Pasqua, un camí que realitzam junts 
com  Església, conscients que no podrem celebrar amb fruit el misteri de la 
mort i resurrecció de Jesús si no hi dedicam un temps a preparar-nos. Per això, 
imitant a Jesús que va passar quaranta dies al desert, dedicarem quaranta dies 
a preparar-nos per arribar a la Pasqua i que la gràcia renovi tot el nostre ésser.

Convertir-se a Déu
En el nostre caminar ressona la invitació de Jesús a la conversió, és a 

dir a tornar a Déu. La repetirem d’aquí a uns moments, quan imposem la 
cendra: “convertiu-vos i creis en l’Evangeli”. La Quaresma és temps per 
tornar a Déu, per deixar-nos reconciliar amb Ell, per posar-lo en el centre 
de tota la nostra vida. Els éssers humans tendim a aferrar-nos a les coses 
d’aquest món i deixar de banda els valors eterns; Les coses materials enllu-
ernen el nostre cor i ofeguen el nostre esperit. La Quaresma és temps d’anar 
desfent-nos dels ídols que hem construït per fer lloc a Déu, per deixar que 
només Ell ocupi el centre de la nostra vida.

Per això, en el seu missatge per a la Quaresma d’aquest any, el Papa ens 
convida a créixer en aquelles actituds que ens posen en relació amb Déu i 
que anomenam “virtuts teologals”: la fe, l’esperança i l’amor. “En aquest 
temps de conversió -ens diu- renovem la nostra fe, saciem la nostra set amb 
l’aigua viva de l’esperança i rebem amb el cor obert l’amor de Déu que ens 
converteix en germans i germanes en Crist”.

Tres actituds
A això ens ajudarà viure les tres actituds de les que parlava Jesús a 

l’evangeli que hem escoltat. La pregària, que ens posa en relació amb Déu, 
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l’almoina, que ens posa en relació amb el germà i el dejuni pel que fa a la 
nostra relació amb el món i amb les coses.

Per tornar a Déu el primer que hem de fer és pregar. En aquest temps de 
Quaresma hem d’incrementar la nostra relació amb el Pare de cel. Per a 
això, serà necessari que cerquem cada dia moments de soledat, que facilitin 
la nostra trobada amb el Senyor. En aquests moments, podem prendre en 
les nostres mans l’evangeli i llegir-lo a poc a poc, assaborint cada paraula i 
deixant que ressoni en la nostra vida i que ens vagi transformant.

La segona actitud és l’almoina, que expressa la nostra solidaritat amb 
l’home ferit. En mirar cap els germans, sentim la necessitat d’estimar-los i 
de alleujar-los en el seu dolor. La caritat ens mou a compartir el que tenim 
amb aquelles persones més vulnerables. Aquest any són moltes les perso-
nes que estan patint les conseqüències econòmiques d’aquesta pandèmia. 
Siguem generosos amb ells. No podrem celebrar la Pasqua si no sabem 
sentir-nos germans de tots.

En tercer lloc, hi ha el dejuni, que també és una pràctica tradicional 
d’aquest temps de Quaresma. El dejuni ens ajudarà a créixer en l’amor a 
Déu, perquè en dejunar, comprenem que som criatures seves, que arriben a 
la seva plenitud no quan satisfan unes necessitats físiques, sinó quan esti-
men i són estimades. Dejunar significa “alliberar la nostra existència de tot 
el que fa nosa” (Missatge Quaresma). Per això, no es tracta només de deixar 
de menjar, sinó de privar-nos de tot el que ens impedeix obrir les portes del 
nostre cor a Jesucrist, el Fill de Déu salvador. Potser seria convenient que 
penséssim en dejunar de l’afany consumista, de la saturació d’informacions 
i de la dependència dels telèfons mòbils i les xarxes socials.

Aquestes tres actituds formen part de la nostra relació amb Déu i han de 
quedar en la intimitat entre Déu i nosaltres. Per això Jesús ens deia que 
s’han de fer “en el secret”. No hem de tocar la trompeta quan les realitzem. 
Només el Pare que veu allò que és secret ho ha de sebre.

Obra de la gràcia
Amb l’oració, l’almoina i el dejuni manifestam a Déu el nostre desig de 

conversió, que sigui Ell qui ocupi el centre de tota la nostra existència. Però 
hem de sebre que aquesta conversió és sempre obra seva, que és un do. 
Sant Pau demanava (en la segona lectura) que no tiréssim en sac romput 
la gràcia de Déu, que aprofitéssim el temps que tenim perquè és temps de 
gràcia i de salvació.

D’aquí a uns moments imposarem la cendra, que ens remet a allò que hi 
de mort en nosaltres, a allò que és caduc i ha de renovar-se. Amb aquest gest 
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ens posam en camí perquè, quan arribi la nit de Pasqua, la cendra doni pas 
a l’aigua, la nostra debilitat cedeixi davant la gràcia del baptisme i la mort 
es converteixi en vida. 

SÁBADO II SEMANA DE CUARESMA
(Retiro Confer, Santuario de María Auxiliadora, 5 de marzo de 2021)

En nuestro itinerario cuaresmal, la Iglesia nos presenta esta parábola de 
Jesús, seguramente una de las más bellas y sugerentes de toda la enseñanza de 
Jesús. Seguramente la hemos meditado muchas veces, aunque cada vez que 
la escuchamos podemos descubrir un matiz nuevo, que nos hace comprender 
mejor el amor incondicional que Dios nos tiene. En realidad la parábola es 
un canto emocionado al amor del Padre, que espera paciente el regreso de su 
hijo, que se adelanta, lo llena de besos y lo abraza cuando vuelve y que le 
hace sentir como su hijo y, de esta manera, le devuelve la dignidad que había 
perdido. Subrayaré tres ideas que me parecen importantes.

1.- Volver a Dios
Ante todo, la parábola es una invitación a volver a Dios. A lo largo de nues-

tra vida es fácil que se nos vaya enfriando el amor primero, que nos condujo a 
entregarnos por el Reino de Dios. Nuestro corazón humano es muy voluble y, 
a veces casi sin darnos cuenta, dejamos entrar en él a ídolos que van ocupando 
el centro y van desplazando a Dios. De esta manera, nos vamos alejando del 
Padre; nos marchamos “a un país lejano”. Tenemos experiencia de que este 
alejamiento de Dios, de su voluntad y de su amor, nos aleja de nosotros mis-
mos. La degradación del hijo pródigo llega al punto de comer las algarrobas 
de los cerdos. Sólo junto al Padre somos hijos.

La parábola nos dice: no tengas miedo de volver a Dios, no temas acer-
carte de nuevo a Él, porque Él te está esperando y desea celebrar contigo 
una gran fiesta. La primera lectura y el salmo también nos invitaban a ello: 
Dios se complace en la misericordia; el perdona las culpas y sana. Que la 
Cuaresma nos ayude a volver a poner todo nuestro corazón en Dios, a rea-
vivar el carisma que hemos recibido, el amor y el entusiasmo de los inicios.

2.- Gozar de su amor
La segunda idea es que hemos de gozar del amor del Padre, hemos de 

disfrutar trabajando en su viña y acoger todas las gracias que derrama sobre 
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nosotros. El problema del hermano mayor es que, aunque está siempre con 
su padre, no disfruta de su amor. Ante su negativa a entrar al banquete, el 
padre, con paciencia, le explica lo que supone compartir todo con él: “hijo, 
tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo”.

Nosotros nos encontramos trabajando en el campo del Padre, como el hijo 
mayor. La enseñanza, la catequesis, la acción social o la liturgia ocupan 
nuestras horas. Corremos el peligro de pensar que todo ello es un esfuerzo 
que realizamos para alcanzar un día el premio, cuando el premio es tener el 
privilegio de trabajar para el Padre y gozar de su amor. “Tú estás siempre 
conmigo”. Con el salmista también podríamos decir: “para mí lo bueno es 
estar junto a Dios” (Sal 72). Si no captamos ese amor del Padre y nos deja-
mos llenar por Él, entonces buscaremos sucedáneos: comenzamos a apegar-
nos a nuestros cargos, a ambicionar puestos, nos molestan los hermanos y 
vivimos sin alegría. Si en nosotros está el amor del Padre, nos sentiremos 
plenamente realizados y felices. 

3.- Hacer llegar el amor del Padre 
Este gozo en Dios se refleja en nuestra vida de una manera inmediata, 

porque quien se acogido por el Padre y goza de su amor, disfruta también 
haciendo llegar ese amor a los demás. El buen hijo aprende del Padre a 
buscar, acoger, compartir la alegría, amar. Como Él, tenemos que conmo-
vernos ante el hermano que se ha marchado y ahora regresa. Como el Padre, 
debemos amar a cada uno con un amor humilde, que espera, busca, exhorta, 
que quiere estrechar a todos y reunirlos en la casa del Padre. Nos gustaría 
que todos los hombres se sintieran amados y vivieran con nosotros el gozo 
de ser hijos. El hijo mayor llevaba toda la vida en la casa del padre, pero no 
había aprendido nada de él.

Al mismo tiempo, hemos de pedir perdón porque quizás con nuestra 
conducta y exigencias hemos hecho que algunos hermanos nuestros se 
marcharan de la casa del Padre. A lo hemos contribuido a que decidieran 
abandonar la Iglesia.

La meta de nuestro ministerio es que muchos hermanos vuelvan a casa y 
disfruten del amor del Padre. Nos ayuda Santa María, la Auxiliadora, que 
nos invita a todos a acercarnos a la casa del Padre. Decía el Papa Francisco 
en una oración a María: “Tú dices a todos: Venid, acercaos confiados; 
entrad y recibiréis el don de la Misericordia; no tened miedo, no sintáis 
vergüenza: el Padre os espera con los brazos abiertos para daros su perdón y 
acogeros en su casa. Venid todos a la fuente de la paz y de la alegría” (Ante 
la Inmaculada, 8 diciembre 2015).
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FUNERAL ANTONI CARRERAS TORRENT
(Iglesia del Carmen, Maó, 11 marzo de 2021)

(Rom 16, 1-16; Sal 102; Mt 25, 31-46)

En esta Eucaristía que estamos celebrando damos gracias a Dios por la 
persona y el testimonio de Antoni Carreras y, al mismo tiempo, le pedimos 
que lo acoja en su misericordia entre los santos del cielo.

1.- Colaborador en la obra de Cristo Jesús
En la primera lectura hemos escuchado una larga lista de nombres, que 

quizás a alguno le haya sorprendido. La he escogido para mostrar cómo el 
ministerio de san Pablo no se desarrolló en solitario, sino que estuvo acom-
pañado por muy buenos colaboradores. En el texto que hemos escuchado 
San Pablo decía de ellos cosas extraordinarias. De una mujer llamada Febe 
decía que había sido “servidora (diaconisa) de la Iglesia”; del matrimonio 
formado por Prisca y Áquila dice que fueron sus “colaboradores en la obra 
de Cristo Jesús”; de Trifena y Trifosa que “han trabajado afanosamente por 
el Señor”. El apóstol Pablo trabajó con un gran número de colaboradores 
laicos, que se implicaron de lleno en la misión. En las Cartas y los Hechos 
aparecen hasta 60 nombres. Pablo no fue un francotirador, sino que traba-
jaba en equipo. “Trabajamos unidos en la obra de Dios” (1 Cor 3, 9), dice 
en la carta a los Corintios.

He querido recordar este texto porque a esos nombres podríamos añadir el 
de Toni Carreras, que también fue servidor de la Iglesia y del que se puede 
decir que colaboró en la obra de Cristo y trabajó duro por el Señor. Lo 
hizo desde su propia vocación como laico, manteniendo una colaboración 
sincera y leal con los diversos obispos. Aquí en Menorca destaca su trabajo 
en Caritas durante 16 años y como ecónomo de la Diócesis por el tiempo 
de 6 años. Después marchó a Ecuador, donde trabajó 14 años como misio-
nero seglar; los últimos estuvo en el “Centro del Muchacho Trabajador” de 
Quito, una organización promovida por los Jesuitas de Ecuador. Su entrega 
a la evangelización fue total y sincera. Debemos destacar, además, que era 
un gran profesional, muy capacitado para la labor que desarrollaba, con 
capacidad de promover nuevas iniciativas. Todos esos dones los puso al 
servicio del Evangelio, en colaboración sincera con los pastores.

2.- Buscando a Cristo entre los más pobres
Esta misión evangelizadora, la realizó Toni desde una sensibilidad espe-

cial hacia los últimos. En el evangelio hemos escuchado lo que el Papa 
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Francisco llama “el gran protocolo sobre el cual seremos juzgados” (GE 
95): “Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis 
de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, 
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme” (25,35-36). Estas 
palabras no sonaban vacías en el corazón de Toni sino que estaban cargadas 
de significado, porque su vida fue una búsqueda del rostro de Dios en los 
más pobres, en los pequeños, en los más necesitados. Así lo vivió en todos 
los servicios que desarrolló en la Iglesia. Vivía “una sana y permanente 
insatisfacción” (EG 99) trabajando por aliviar el sufrimiento de los demás.

Su compromiso social no estaba movido por ninguna ideología, sino que 
brotaba de su fe sincera en Jesucristo. Comprendió muy bien lo que escribió 
el Papa Francisco: que “no podemos plantearnos un ideal de santidad que 
ignore la injusticia de este mundo, donde unos festejan, gastan alegremente 
y reducen su vida a las novedades del consumo, al mismo tiempo que otros 
solo miran desde afuera mientras su vida pasa y se acaba miserablemente” 
(GE 101). No se puede ser santo sin haber optado vivir al servicio de los 
más pobres. 

3.- Venid, benditos de mi Padre
A aquellos que le sirvieron en la persona de los más pobres, Jesús dice: 

“Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para 
vosotros desde la creación de mundo”. Nosotros esperamos que Toni haya 
escuchado ya estas palabras de los labios de Cristo: ven a heredar el reino. 
Hay un canto propio de la liturgia de exequias que a mi me resulta particu-
larmente sugerente. Es el “In Paradisum”, en el que se pide que el difunto 
sea llevado al paraíso y se dice: “que con Lázaro, pobre en otro tiempo, 
tengas el eterno descanso”. Tiene especial sentido recordarlo en el funeral 
de una persona vivió atenta a los más pobres, que no cerró sus oídos ante 
el clamor de los Lázaros de su tiempo. Son ellos, los pobres, a quienes a 
veces ignoramos, los que nos recibirán en el paraíso. Pienso, por eso, que 
muchas personas habrán salido al encuentro de Toni en el cielo: aquellos 
que atendió desde Cáritas Menorca, o en sus trabajos en Ecuador o a tantas 
personas que ayudó durante su vida. Ojalá los pobres como Lázaro nos 
reciban también a nosotros un día en el paraíso.

Mientras tanto, ponemos a Toni en las manos el Padre, confiados en la 
misericordia del Señor, que siente una ternura inmensa por nosotros y que 
hace llegar su amor a todos los que guardan su alianza, como ha proclama-
do el salmo. Podemos rezar también por su familia, por su padre Toni, su 
hermano Ramón y también por su esposa, Sonia, que está en Quito, para 
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que su corazón se serene con la certeza de que ha sido llamado por el Padre 
al reino eterno. Y, finalmente, pidamos al Señor que conceda a su Iglesia 
buenos laicos como Toni, personas que quieran colaborar en la obra de 
Cristo. Los necesitamos en Menorca y también los necesita toda la Iglesia. 
Sin laicos como Toni, Febe, Prisca y tantos otros no se podrá evangelizar 
nuestra sociedad. Que el Señor nos bendiga con este don.

HOMILIA A LA FESTA DEL SANT CRIST
(Catedral de Menorca 14 de març de 2021)

Què més havia de fer per tu?

A la Quaresma de 1661 la bella imatge del Crist crucificat situada a la sala 
de juntes del gremi dels paraires va començar a suar. En record d’aquest 
fet es va construir la preciosa capella de Sant Crist, presidida per la seva 
imatge, que és un lloc de recolliment i de pregària, un espai que convida 
a contemplar el misteri de la creu de Crist. La celebració de la seva festa 
és ocasió per a contemplar la creu de Crist i descobrir tot el seu significat.

En el Divendres Sant, quan l’Església contempla la creu de Crist, ressona 
un crit punyent, un retret de Déu: què més havia de fer per tu? És el cant 
dels “improperis” o queixes que Crist fa al seu poble. Es tracta d’un text 
difós a partir del segle XI, en el qual es recullen diverses lamentacions de 
Déu per la infidelitat del seu poble i que es van incorporar a la litúrgia de 
divendres sant. Un dels improperis comença així: “Què més havia de fer per 
tu, que no ho hagi fet? Et vaig plantar com vinya escollida, bellíssima i tu 
m’has tornat del tot amarga!”.

En aquest text ressona el càntic de la vinya que trobem a Isaïes (5, 1-7). 
En aquest poema -que és un dels més bells de l’Antic Testament- es compa-
ra Israel amb una vinya que ha estat cuidada pel seu amo amb tota dedica-
ció. El seu amo “va remoure la terra, va treure les pedres i va plantar-hi ceps 
escollits, al bell mig hi va construir una torre de guàrdia i va excavar-hi  un 
cup”. Amb aquestes imatges es descriu tot l’afecte de Déu cap al seu poble, 
tota la seva dedicació. Déu s’ha enamorat del poble i l’ha envoltat de favors. 
No obstant això, el poble ha respost rebutjant aquest amor; esperava bons 
raïms, però ha sortit agre. Els seus fruits no són bons. Déu esperava que el 
poble respongués amb amor a Ell i als altres, però ha respost amb crims.

En aquest moment ressona la lamentació de Déu: “què més havia de fer 
per tu?” És el dolor de Déu davant la llibertat d’una criatura, que ha decidit 
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donar-li l’esquena. Contemplant la creu de Crist, aquesta pregunta es fa més 
desafiant: què més havia de fer Déu per nosaltres, per mostrar-nos el seu 
amor? Déu va crear l’ésser humà i li va atorgar una dignitat immensa en 
crear-lo a la seva imatge i semblança; a pesar del seu pecat, Déu va voler 
acostar-se a l’home i establir una aliança amb el seu poble d’Israel; després 
va enviar els profetes per recordar el pacte realitzat i, finalment, ha enviat al 
seu propi Fill. “Déu estima tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè 
tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna”, diu Jesús a 
Nicodem (Jn 3, 16). Sant Pau ens fa caure en el compte d’això mateix quan, 
en la carta als Efesis, diu que Déu és ric en misericòrdia i que tot procedeix 
del “gran amor amb què ens va estimar”. En Jesucrist, el Pare ens ha mostrat 
“la immensa riquesa de la seva gràcia i bondat que ha tingut per nosaltres”.

La mateixa imatge apareix en aquella paràbola de Jesús sobre uns vinya-
ters que, un darrere l’altre, van rebutjant als enviats pel propietari, fins que 
arriben a matar el Fill (cf. Lc 20, 9-18). També en aquesta paràbola s’ex-
plica amb detall tot el que Déu ha fet per la seva vinya: la va plantar, la va 
envoltar d’una tanca, hi va excavar un cup i va construir la casa del guarda. 
Déu ha vetllat sense descans pel seu poble fins al punt d’enviar el seu propi 
fill, esperant que aquells vinyaters li acollissin i acceptessin. Però també el 
Fill, no només és rebutjat, sinó ajusticiat.

Contemplar la creu ens fa sentir tota la impotència de Déu davant d’una 
criatura seva que es rebel·la contra Ell: “què més havia de fer per tu?” El 
Déu creador de tot es va despullar de tot per fer-se una criatura, semblant 
en tot a nosaltres, excepte en el pecat. Aquest Déu va prendre la condició 
d’esclau i va morir en una creu, per cridar ben fort a l’ésser humà que 
l’estimava, que estava de la seva part, que li oferia per sempre la seva 
misericòrdia i el seu perdó. Però els homes segueixen dient “no”, tancant-se 
a aquest amor; l’ésser humà no es commou davant d’aquest amor infinit 
manifestat en la creu, sinó que continua sense donar fruits d’amor a Déu i 
als seus germans.

Convé que pensem en primera persona aquest retret de Déu, perquè va 
dirigit també a cadascú de nosaltres: Què més havia de fer per tu? El Senyor 
ens ha donat la vida i, sobretot, ens ha atorgat el privilegi de creure en Ell. 
El Senyor ens fa sentir el seu amor i demana una resposta. La creu de Crist 
és un crit de Déu, que vol despertar-nos de la nostra mediocritat per dir-nos: 
mira quant t’he estimat! ¡He patit i mort per tu! No obstant això, nosaltres 
seguim sense donar resposta, tancant la nostra llibertat a tant d’amor, perquè 
no posam a Crist com a centre de la nostra vida, com a fonament del nostre 
pensament, de la nostra voluntat i dels nostres sentiments; i perquè no li 



22 Sr. Bisbe

mostram el nostre amor estimant els germans. L’única resposta al sacrifici de 
Crist a la creu és l’amor sense condicions a tots els homes, que són els nostres 
germans. Déu espera fruits, vol provar els bones raïms de la seva vinya.

“Quan amarga i agre t’has tornat!” diuen els improperis. També en el 
profeta Jeremies trobam una lamentació semblant. Déu acusa el seu poble 
d’apostasia, de seguir falsos déus: “jo t’havia plantat amb ceps escollits, 
vinya selecta, Com es que has canviat, i ara treus brotada borda?”  (Jr 2, 
21). Ens hem de rendir davant tant d’amor; ens hem de deixar transformar 
per la força de l’amor manifestat en la creu de Crist.

Escoltem avui la lamentació de Déu davant la nostra insensibilitat al seu 
amor, manifestat en la creu. Ablenem el nostre cor davant la seva impotèn-
cia. Ell va fer tot per nosaltres i ara espera els nostres fruits. No li donem 
raïms agres, no li oferim vinagre per calmar la seva set, sinó obres de justí-
cia i amor al proïsme, de compassió i solidaritat amb tots.

SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ
(Iglesia de San José, Mahón, 19 de junio de 2021)

Este año la celebración de San José tiene un carácter especial por dos 
motivos. En primer lugar, porque estamos en un año especialmente dedica-
do a él. Al cumplirse 150 años de su declaración como patrono de la Iglesia 
católica, el Papa Francisco ha querido dedicar un año a San José con el fin 
de “que crezca el amor a este gran santo, para ser impulsados a implorar su 
intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolución” (Carta Patris 
corde). Nuestra celebración es especial, en segundo lugar, porque se realiza 
en un contexto de pandemia. Hace poco más de un año que la enfermedad 
del covid-19 se fue difundiendo entre nosotros, trayendo consigo muerte, 
dolor y soledad para muchas personas. Las tenemos particularmente presen-
tes en nuestra celebración e imploramos para todos los afectados por esta 
crisis sanitaria la intercesión de San José.

Al contemplar su figura advertimos que la grandeza de San José reside, 
sobre todo, en haber sido fiel a su misión y hacerlo de manera discreta y 
oculta, ocupando un segundo lugar.

1.- Fidelidad en la misión
De esa fidelidad en la misión nos hablaba el Evangelio que acabamos de 

escuchar. Dios le encomienda a San José una misión decisiva para la histo-
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ria de la salvación: acoger a María como su esposa y al niño que ella lleva 
en el vientre. En la noche recibe la visita del ángel, que le pide aceptar esta 
misión. Desde aquel momento su vida estará dedicada por completo a su 
esposa María y a Jesús, al que acompañó como padre, “patris corde”, dice 
el Papa, con corazón de padre. Su vida fue un don total de sí mismo a su 
familia y a su humilde trabajo de carpintero.

San José dio una respuesta de fe, confiando plenamente en Dios, aceptan-
do su novedad: “hizo lo que había mandado el Señor”. En el evangelio de 
San Mateo se nos dice que Dios manifestó su voluntad a San José cuatro 
veces a través de sueños. El primero –que es el que hemos escuchado- le 
ayudó a comprender que el embarazo de María era obra de Dios y que su 
misión era ser esposo de María y padre de Jesús. Después el ángel ordenará 
a San José marchar a Egipto. En el tercer sueño, el ángel le dice que pueden 
regresar a su país y, por fin, el ángel le avisa de que no debe ir a Judea y 
marcha, por ello, a Nazaret. En cada una de estas anunciaciones, la conclu-
sión es la misma: hizo lo que el Señor le había mandado. Dice el Papa: “En 
cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, como María en 
la Anunciación y Jesús en Getsemaní” (Patris corde, 3).

Por eso, san José se sitúa en la línea de los grandes patriarcas como 
Abraham, que salió de la tierra de Ur confiando sólo en la promesa de Dios. 
San Pablo decía que “apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperan-
za”. También san José cree contra toda esperanza y acepta en misterio de 
Dios en su vida.

Por ello, san José es “padre en la obediencia”, que nos enseña a no tener 
miedo de acoger a Dios, de escuchar su llamada y dejar que sea Dios el que 
maneje nuestra vida, el que lleve el timón de nuestra barca, para que nos 
conduzca por sus caminos. “A veces, nosotros quisiéramos tener todo bajo 
control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia” (Patris corde, 2). 
“No tengas reparo”, le dice el ángel a José: “no temas”. No hay que tener 
miedo de Dios, de vivir obedeciendo su voluntad, aunque ello suponga 
cambiar nuestros planes y proyectos y aventurarnos, como san José, a vivir 
de la fe.

2.- De manera discreta
Llama la atención que todo ello lo realiza san José de una manera dis-

creta, sin ocupar el primer plano. En los evangelios, san José aparece poco 
y siempre lo hace a la sombra de María y de Jesús. Aparentemente es un 
personaje de segunda fila, cuando su papel en la historia de la salvación es 
fundamental, porque en su persona se une el antiguo y el nuevo testamento, 
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porque él es de la descendencia de David y será el padre legal de Jesús, el 
Mesías hijo de David.

Mirar a san José nos hace pensar en el papel tan grande que hacen muchas 
personas que son fieles a su misión de manera discreta, sin aspavientos ni 
publicidad. El Papa alude en su carta a todas esas personas corrientes que 
en medio de la pandemia, se mantuvieron en su trabajo, desde los médicos 
y enfermeros a los transportistas, fuerzas de seguridad, sacerdotes, etc. 
También habla de las personas que fueron y son capaces de infundir espe-
ranza a los demás, que con paciencia cuidan de los otros y que rezan por el 
bien de todos. San José es “el hombre que pasa desapercibido, el hombre 
de la presencia diaria, discreta y oculta” que nos enseña la importancia de 
tantas personas que escriben acontecimientos decisivos de la historia y que 
no aparecen en las portadas de los diarios.

San José nos hace entender también que todo el protagonismo correspon-
de sólo a Dios. Nosotros queremos controlar nuestra vida y ocupamos el 
primer plano, pero San José nos recuerda que el único protagonista es Dios 
y que la salvación viene sólo de Él. Nuestro Dios se revela en la pequeñez 
y la fragilidad, en la debilidad de Belén y de la cruz, en la sencillez de un 
judío de la casa de David como José. Debemos aprender a aceptar nuestra 
pequeñez, nuestra pobreza y dejar que Dios actúe en ella. Es más, San José 
nos enseña que Dios puede actuar incluso a través de nuestros miedos y 
fragilidades. Pablo, cuando advierte su propia pobreza dice: así se verá con 
más claridad que el mensaje que transmitimos no es obra nuestra sino de 
Dios (cf. 2 Cor 4, 7). Y en la carta a los Corintios dice: “cuando soy débil, 
entonces soy fuerte” (2 Cor 12, 10). Se trata de poner nuestra pobreza a dis-
posición de Dios, de dejar nuestra vida en sus manos, como hizo San José, 
dejándole sólo a Él todo el protagonismo.

3.- Intercesor, apoyo y guía
En la carta “Patris corde” se dice que San José es “un intercesor, un apoyo y 

una guía en los tiempos de dificultad”. Sin duda, san José es poderoso interce-
sor ante Dios, que ora por toda la Iglesia como su padre y patrono. De modo 
particular, confiamos a su custodia las vocaciones al sacerdocio para que por su 
intercesión sean muchos los jóvenes que, en nuestra isla, escuchen la llamada 
del Señor y tengan la valentía de seguirla. Es, también, un apoyo grande, porque 
acudir a san José y sentir su compañía, nos da fuerzas para vivir cada día el 
Evangelio. Finalmente, san José es “guía”, que nos enseña con su vida a confiar 
por completo en Dios y aceptar su voluntad en todo momento. En verdad, como 
dice el Papa, San José habla “a través de su elocuente silencio”.
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DIUMENGE V QUARESMA (B)
(Catedral de Menorca 21 de març de 2021)

Inauguració “Any de la família - Amoris laetitia”

Esteim ja acabant el camí quaresmal, que ens condueix a la celebració 
de la Pasqua de Jesús. Diumenge pròxim celebrarem l’entrada triomfal de 
Jesús a Jerusalem i recordarem la seva passió i mort. Les lectures d’aquest 
diumenge fan referència a “l’hora” de Jesús, el moment en que ell serà 
elevat sobre la terra i ens conviden a deixar-nos portar per l’amor de Déu 
manifestat en la creu de Crist.

En aquest dia inauguram a la nostra Diòcesi l’Any de la família - Amoris 
laetitia, convocat pel Papa Francesc, en el qual se’ns convida a descobrir 
de nou la bellesa de la família, a la llum de la preciosa Exhortació que va 
escriure el Papa fa cinc anys. Crec que serà un temps profitós per a la nostra 
Església i molt especialment per a tants matrimonis i famílies cristianes, que 
s’esforcen per viure la seva realitat amb la llum que brolla de l’Evangeli 
de Jesús.

1.- Volem veure Jesús
L’evangeli que hem escoltat comença precisament amb una trobada 

significativa de Jesús amb uns grecs. Aquells estrangers eren segurament 
simpatitzants del judaisme i havien pujat a Jerusalem per celebrar la festa 
de la Pasqua. Aquests grecs es dirigeixen a dos deixebles de Jesús i els hi 
diuen: “Voldríem veure Jesús”. Desitgen estar amb ell, escoltar-lo, parlar-li, 
perquè intueixen que Ell és la vida i que té les claus per a respondre a les 
seves recerques i anhels.

Aquest desig de veure Jesús perdura en la història dels homes. També avui 
hi ha moltes persones que hi cerquen llum per les seves vides i que seguei-
xen manifestant el seu desig de veure’l. En aquest dia pensam, de manera 
especial, en tantes famílies que necessiten una llum que els il·lumini, una 
força per afrontar la seva vida, una companyia per a viure. La nostra missió 
com a deixebles de Jesús és conduir-los fins a ell, de la mateixa manera que 
van fer Felip i Andreu, perquè només Jesús és font de llum i d’esperança.

La paraula de Jesús i la seva vida il·luminen la realitat de la família. 
L’ensenyament de Jesús sobre la família és alegria que omple el cor, perquè 
respon a les expectatives més profundes de la persona (cf. AL 201).

La nostra missió és tornar a proclamar la bellesa del matrimoni viscut 
d’acord amb l’Evangeli. No podem renunciar a presentar l’ideal cristià 
sobre la família. Si actuam amb pors o complexos d’inferioritat, “estaríam 
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privant el món dels valors que podem i hem d’aportar” (AL 35). Però també 
és cert que hem de presentar aquest missatge amb humilitat, sense imposici-
ons, reconeixent que ens hem equivocat moltes vegades, sobretot quan hem 
insistit en allò negatiu i no hem mostrat l’alegria de viure el matrimoni “en 
el Senyor” (1 Cor 7, 39).

2.- La força transformadora de l’amor
A l’evangeli Jesús ens dona una clau important per a la vida personal 

i familiar: que per assolir la vida és fa del tot necessari el lliurament de 
si mateix, que el gra de blat ha de morir abans de donar fruit, que el que 
s’estima exclusivament a si mateix acaba perdent-se. Jesús adverteix això i 
sent la temptació de rebutjar-lo, perquè li fa por passar pel dolor i assumir 
la creu: “Pare, salveu-me d’aquesta hora”. A Getsemaní trobarem una peti-
ció similar, un desig d’eludir l’angoixa de la mort. No obstant això, Jesús 
comprèn que el camí cap a la Pasqua passa per la creu i expressa una total 
disponibilitat dient: “Per arribar en aquesta hora he vingut”.

La vida matrimonial i familiar exigeix també assumir la creu, és a dir, 
el lliurament incondicional de la pròpia vida, la renúncia a estimar-se a si 
mateix. Podem recordar l’himne de l’amor de la carta als corintis, en què 
Sant Pau diu que l’amor és pacient, no té enveja, no busca l’ interès propi, 
és servicial, no porta comptes del mal. L’amor, afegeix, “tot ho excusa, tot 
ho creu, tot ho espera, tot ho suporta” (1 Cor 13, 7). Es necessari que en la 
vida familiar es cultivi una vegada i una altra la força de l’amor, que no es 
deixem portar per la rancúnia ni per l’afany de dominar (cf. A EL 119). El 
matrimoni demana un amor fort, capaç de lluitar, renéixer, reinventar-se i 
començar sempre de nou (cf. AL 124). El gra de blat necessita podrir-se a 
la terra abans de donar el fruit.

Quan la contrarietat es presenta en la vida familiar, és important afron-
tar-la junts. Són moltes les preocupacions i dificultats en la vida d’una 
família: els fills, la salut, la gent gran, el suport diari, ... Quan els esposos 
ho viuen units, poden experimentar que els seus esforços han valgut la pena. 
Diu “Amoris laetitia”: “poques alegries humanes són tan profundes i festi-
ves com quan dues persones que s’estimen han conquerit junts una cosa que 
els va costar un gran esforç compartit” (AL 130).

A més, és fonamental comptar amb la gràcia del sagrament del matrimo-
ni, que “dona la força per a seguir-ne prenent la seva creu, de aixecar-se 
després de les seves caigudes, de perdonar-se  mútuament, de portar uns les 
càrregues dels altres” (Catecisme 1642; AL 73 ). Necessitam confiar en el 
do de Déu, que sana i transforma el cor de l’home.
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En l’Exhortació “Amoris laetitia” es diu que “cada família, a pesar de 
la  seva debilitat, pot arribar a ser una llum en la foscor del món” (AL 66). 
L’amor fidel d’uns esposos,la vida d’uns pares que es desgasten pels seus 
fills o que treballen cada dia per aconseguir el seu aliment, és llum per al 
nostre món i font de vida. En aquestes petites coses es forja alguna cosa 
gran. El Papa Francesc parla de “la santedat del vesí de porta del costat” 
(GE 7), la d’homes i dones que viuen amb generositat i fidelitat. En allò 
que es petit i amagat es troba la veritat. A la vida viscuda amb senzillesa i 
amor hi ha esperança. Moltes persones pensen que allò important és desta-
car i triomfar a la vida, encara a costa del que sigui. Però Déu pensa d’una 
altra manera. Allò que de veritat importa és l’amor, l’entrega generosa. El 
món no serà transformat pels que més criden o els que ocupen les primeres 
pàgines dels diaris, sinó per aquells que estimen, casi sempre de manera 
silenciosa i sacrificada. El nostre Déu prefereix la revolució callada i trans-
formadora de l’amor.

Entre aquestes existències viscudes en l’amor i el lliurament també hi ha 
la dels capellans. Ells prolonguen la presència de Jesús per a la comunitat 
i la serveixen com a pastors. En aquest dia preguem de manera especial 
perquè no faltin a l’Església vocacions al sacerdoci, joves que vulguin ser 
-diu el lema d’aquest any- “pare i germà com sant Josep”.

3.- Conclusió
Ens acostem a les festes de Pasqua. La litúrgia d’avui ens convida a ele-

var la mirada a la creu i contemplar la passió com a camí cap a la vida, a 
advertir la fecunditat impressionant d’una vida amagada, viscuda en l’amor 
i la fidelitat. Que el Senyor faci fecunds els  nostres treballs i concedeixi a 
totes les nostres famílies participar de la font de vida que brolla de l’arbre 
de la creu.

CELEBRACIÓ MARE DE DÉU DE LA PIETAT
(Catedral de Menorca, 26 de març de 2021)

Estan ja molt a prop els dies de Setmana Santa i la litúrgia ens convida a 
dirigir la nostra mirada a la creu de Crist. Una manera singularment profun-
da de contemplar aquest misteri, és mirar-ho des del cor de la Mare, amb 
els ulls de Maria. Quan celebram Maria com a Mare de la Pietat, no és per 
aturar-nos-hi, sinó per, a través d’ella, arribar a Crist, perquè els ulls de 
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Maria sempre estan posats en Jesús. Us convit, per tant, a fixar-nos-hi en la 
mirada de Maria a la creu i, d’aquesta manera, preparar-nos per a celebrar 
amb profunditat la Setmana Santa.

Les mirades a la creu
La creu de Jesucrist va ser plantada en el Calvari i roman al llarg de la 

història com a signe per a tot home. Hi ha qui s’aproxima a ella amb mirada 
curiosa, per tal sebre que li ha passat al Mestre de Galilea, ajusticiat com un 
malfactor. Alguns la contemplen amb una mirada escandalitzada, perquè el 
terrible patíbul de la creu va ser i segueix sent un escàndol per els home de 
tots els temps. La creu és una resposta sorprenent del Pare al Fill que s’ha 
posat a les seves mans. D’altres la miren amb indiferència. Però hi ha també 
la mirada del deixeble, que vol descobrir en l’arbre de la creu el sentit que 
té aquest misteri per a la seva vida. I hi ha sobretot la mirada de la Mare, 
que també és deixebla i seguidora de Jesús.

Com contempla Santa Maria la passió de Jesús i la creu? Les dades ens les 
ofereix d’una manera sòbria l’evangelista Joan quan ens diu que al peu de la 
creu hi havia la mare, al costat de el deixeble estimat i que, enmig d’aquell 
terrible turment, Jesús els va dirigir unes paraules.

Estava al peu de la creu
Hem de fixar-nos-hi, en primer lloc, en que Maria estava al peu de la creu. 

L’evangelista afegeix que estava “de peu”, és a dir, dreta davant la creu, fent 
front a la situació. Maria no defuig el misteri de dolor ni abandona el fill a 
l’hora del príncep de les tenebres. Quan els deixebles es dispersen, en l’hora 
de l’abandonament i de la negació, Santa Maria roman al costat del seu fill 
lacerat i maltractat.

Avui, com llavors, ella segueix estant al peu de les creus dels homes, 
dels dolors i sofriments de la humanitat. Maria és amb el pobre i el malalt 
-els preferits del seu Fill- acompanya el moribund i al malalt que pateix la 
pandèmia que ens amenaça. Avui, com llavors, són moltes les persones que 
abandonen als crucificats, que no volen fer-se càrrec del malalt en situació 
terminal, del no nascut, de l’ancià o de l’emigrant sense   feina. Al costat 
de la seva creu segueix estant Maria, que els acull i cura amb el seu afecte 
maternal.

Lliçó immensa per a una societat que defuig el dolor i només cerca el 
plaer, “allò que m’agrada”, allò que satisfà les meves necessitats. Maria no 
es derrumba davant la contradicció, ensenyant-nos que aquest dolor és part 
de la nostra vida.
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Ho fa en companyia de l’Església, representada en aquesta escena per les 
dones que van romandre fidels fins el final i pel deixeble estimat. Maria al 
peu de la creu és, en certa manera, prototip del deixeble i figura de l’Esglé-
sia, que vol romandre al peu de la creu de Jesucrist i ser solidària amb les 
creus dels homes. Com Maria, hem d’estar al peu de les creus dels homes, 
germans de Jesucrist, del seu dolor i de la seva soledat. Amb ella com a 
mare i companya, l’Església ha d’aprendre a ser solidària de l’home i ser-
vidora de tots.

Contemplació de la creu: mirada de fe i associació al sacrifici
Al peu de la creu, Maria mira el Fill que penja de la patíbul. En una pri-

mera mirada descobreix el dolor terrible que li han infligit, l’horrible suplici 
que estan sotmetent a Jesús. I es compadeix com a mare, sentint el sofriment 
i també el rebuig i la soledat. Ella és vertaderament “Mater lacrimosa” 
davant el fill lacerat.

Però la mirada de Maria mai és només a la superfície. Ella sap mirar 
amb profunditat. Conta sant Lluc que l’actitud de Maria era contemplar 
en silenci i interioritzar, meditant en el sentit d’aquells fets. Per això, quan 
Maria contempla la creu, intenta penetrar també en el seu misteri, en la raó 
d’aquell dolor.

Des d’aquesta mirada de fe, la creu apareix com una sorprenent manifes-
tació d’amor. Revela l’amor del Pare, més fort que el pecat i que la mort, 
perquè “Déu ha estimat tant a el món, que li ha donat el seu Unigènit”. I fa 
patent també l’amor de Crist, que accepta obedient el suplici, a favor de tots 
els homes. “Carregat amb els nostres pecats pujar a l’arbre, perquè morts al 
pecat visquéssim per a la justícia”.

Contemplant la creu, descobreix que l’amor és redemptor i que el dolor i 
la mort poden ser vençuts per l’amor. Maria és la dona que, més que qual-
sevol ésser humà, comprèn el significat de l’oferiment de Jesús i de l’amor 
per la humanitat que revela.

Descobrir aquesta veritat condueix a Maria a unir-se a aquest amor del 
Pare i del Fill. Ella també estima i s’identifica amb el crucificat. Els autors 
medievals es van fixar en la unió de Maria amb Crist a la creu. Ella ofe-
reix -diu un d’aquests autors- “la sang del seu cor” i Jesucrist “la sang de 
la seva carn” (Arnaldo de Chartres). Per això la tradició l’ha considerat 
col·laboradora excepcional en l’obra de la redempció, anomenant-la “cor-
redemptora”. El Concili va explicar que Maria es va associar al sacrifici de 
Crist “amb cor de Mare”, que plena d’amor va consentir en el sacrifici del 
seu Fill (LG 58).
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Als antics cristians els hi agradava de comparar entre Eva i Maria. Així 
com Eva va estar al costat de Adam en el moment de la caiguda, Maria és 
amb Jesús en el moment de la redempció. De fet, Jesús l’anomena “dona”, 
com indicant aquesta relació amb la primera dona, Eva.

De Maria aprenem a contemplar la creu amb mirada de fe. El deixeble 
veu la creu de Jesús com una porta per la qual la misericòrdia de Déu entra 
en la història i sent personalment els batecs d’amor del cor de Déu en ella. I 
contempla també la seva pròpia creu com a oportunitat per a la redempció.

I de Maria aprenem també a associar la nostra creu i la dels homes a la 
creu de Crist, convertint-nos d’aquesta manera també nosaltres en corre-
demptors. Maria, no te por del dolor sinó que l’assumeix i ho redimeix amb 
l’amor. De la mateixa manera nosaltres hem d’assumir i viure el sofriment 
propi i el dels altres, units a l’única creu de Crist.

Mare de la pietat i misericòrdia
Però Maria no és només model, sinó també mare, que acompanya els 

deixebles. És mare de pietat i de misericòrdia. Al peu de la creu Maria és 
entregada com a mare a tota l’Església. És mare que mira amb dolçor els 
seus fills i és mare a la que nosaltres miram, implorant la seva pietat.

En el preciós himne escrit al S. XIV del “Stabat mater” deim a Maria: 
“Poenas mecum divide… fac me tecum pie flere”.. Compartiu el vostre 
dolor amb mi i feis que plori piadosament amb Vós. El cristià desitja unir-se 
al dolor i l’esperança de Maria i, juntament amb ella, unir-se a la passió de 
Jesucrist. I afegeix l’himne:

Eia, Mater, fons amoris, me sentire vim
doloris fac, ut tecum lugeam. 
¡Ea! Mare, font d’amor, 
feis-me sentir la força del vostre dolor, perquè plori amb Vós!.

HOMILIA DIUMENGE DE RAMS (B)
(Catedral de Menorca, 28 de març de 2021)

És impressionant escoltar el relat de la passió de Jesús, en el qual es 
reflecteix tot el dramatisme de l’home just que és condemnat com a blasfem 
per les autoritats jueves amb el beneplàcit del governador de Judea, Ponç 
Pilat, que, sabent que era innocent, sucumbeix a la pressió de les autoritats 
religioses i del mateix poble. “Entregà Jesús, després de fer-lo assotar, 
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perquè el crucificassin”. El sant de Déu és crucificat com un malfactor, al 
costat d’uns bandits i entre gent de mala vida. El fill de Déu va morir com 
“un de tants”, entre els insults i burles de la xusma, que apareix insensible 
davant el seu dolor.

El relat segons sant Marc, que acabam d’escoltar, subratlla d’una manera 
especial l’abandonament que Jesús experimenta en el moment de la seva 
mort tant per part dels homes com del mateix Déu.

Jesús és abandonat, en primer lloc, pels homes. Crida molt l’atenció que 
la mateixa multitud que diumenge de rams l’aclama com aquell qui ve 
en nom del Senyor, poc després cridi una i altra vegada demanant la seva 
execució. Aquelles multituds que havien escoltat el missatge extraordinari 
de les benaurances i que havien presenciat els signes que realitzava, ara es 
posen de part de les autoritats jueves en el seu afany per venjar-se d’aquell 
natzarè molest, que parlava de Déu com a Pare de tots i predicava un mis-
satge d’amor. El dolor que va sentir Jesús davant aquest fet fou immens: és 
la frustració de Déu davant d’una criatura que rebutja el seu amor i, abusant 
de la seva llibertat, decideix acabar amb ell.

Però també el seus l’abandonen. El primer va ser Judes, què Jesús havia 
escollit i havia estimat com als altres. Serà precisament amb una besada, 
que és signe d’amistat i confiança, com entregarà al seu Mestre en mans 
d’aquella gent armada d’espases i garrots. Però també Pere el va abandonar, 
repetint una i altra vegada que no el coneixia. El mateix evangelista va fugir 
també, deixant anar aterroritzat el llençol que el cobria. Sant Marc ho diu 
d’una manera contundent: “tots el deixaren tot sol i fugiren”. Aquells que 
ho havien deixat tot per seguir-lo, ara l’abandonen. Jesús queda sol davant 
el poder de l’odi, de la venjança i la mort.

Aquesta soledat es fa més dura quan a la creu Jesús sent l’abandó també 
per part del seu Abbà, el seu Pare estimat. L’evangelista recull les paraules 
que Jesús pronuncia en arameu, la seva llengua materna: “Eloi, eloi, lama 
sabactani”; “Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?” Són paraules 
del salm 22, que Jesús va resar des de l’arbre de la creu i que van impressio-
nar als que hi eren presents. En aquest salm s’expressa el sentiment d’aban-
dó de part de Déu i, al mateix temps, l’esperança oculta de ser salvat. Jesús 
a la creu comparteix la sort dels pecadors i sent el distanciament de Déu que 
provo-ca el pecat. “Al qui no tenia experiència de pecat, Déu l’identificà 
amb el pecat per nosaltres, a fi que nosaltres fóssim en Ell tan sants com 
Déu vol” (2Co 5, 21). Encara que el seu cor sempre va conservar la con-
fiança en que el seu crit seria escoltat, a la creu va sentir l’abandonament 
del Pare, la distància entre Déu i l’home que estableix el pecat. D’aquesta 
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manera, amb un gran crit i en soledat va expirar i va oferir tot el seu ésser 
al Pare.

Cap al final del relat, l’evangelista dóna el detall que en aquell moment hi 
eren presents algunes persones estimades. Sant Marc diu que algunes dones, 
amb Maria de Magdala al capdavant, “miraven d’enfora” el que passava. 
Sabem per l’evangelista Joan que també hi eren la mare i el deixeble esti-
mat. Nosaltres ens unim avui a ells, per mirar de lluny la creu i contemplar 
el just que penja de l’arbre, per deixar que la seva passió i mort parlin a la 
nostra vida i estovin el nostre cor. “Feis-nos aprendre la lliçó dels seus sofri-
ments -hem dit en l’oració- per a poder participar en la seva resurrecció”.

HOMILIA MISSA CRISMAL
(Catedral de Menorca, 31 de març de 2021)

M’alegra molt poder celebrar amb tots vosaltres aquesta Eucaristia. L’any 
passat, a causa de les restriccions sanitàries, la nostra Missa crismal es 
va celebrar en la intimitat d’aquesta Catedral, gairebé sense presència de 
sacerdots ni de la resta del poble de Déu. Encara que continuem vivint una 
crisi sanitària sense precedents, avui podem reunir-nos per celebrar aquesta 
Eucaristia tan significativa, que és manifestació visible del poble de Déu 
que peregrina a Menorca i en la qual beneírem els olis i consagrarem el 
crisma, que portaran la salvació de Jesucrist a molts fidels.

Agraeix la presència dels sacerdots, fidels col·laboradors del meu ministeri, 
als quals em sent unit amb llaços especials. Per a la nostra Església és particu-
larment important el ministeri dels diaques permanents, que són col·laboradors 
estrets i persones de confiança del Bisbe. M’alegra també que estiguin amb 
nosaltres els seminaristes, que omplen d’esperança a aquesta Església. La pre-
sència d’alguns membres de vida consagrada ens convida a apreciar i agrair 
el do de la consagració a Déu per al servei de l’Església. Especialment em 
produeix una gran satisfacció de veure-us a vosaltres, estimats fidels laics de 
Menorca, que heu vingut a celebrar amb nosaltres aquesta Eucaristia. Vosaltres 
sou veritables protagonistes en la vida i missió de l’Església. Fa uns dies 
iniciàvem un Any dedicat a la família que ens ajudarà a aprofundir en el seu 
significat i la seva missió a la llum de l’exhortació “Amoris laetitia”.

Permeteu-me que en aquest dia em dirigeixi especialment als sacerdots, 
que d’aquí a uns moments renovaran davant de tots nosaltres les promeses 
que van fer el dia de la seva ordenació.
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Mantenir la il·lusió
M’agradaria, benvolguts sacerdots, que us sentíssiu il·lusionats en la mis-

sió que teniu encomanada. El Senyor ha posat a les nostres mans una vinya 
bella, que és aquesta terra de Menorca. La nostra existència resulta plena 
quan és viscuda en el lliurament total a la gent d’aquesta illa. Guanyarem la 
vida -diu Jesús- quan no ens importi perdre-la; és necessari morir i podrir-
se com el blat si volem tenir vida (cf. Jn 12, 24-25). Nosaltres sentim en 
el nostre cor la passió per Jesús i l’Evangeli i desitjaríem empeltar tothom 
d’aquesta fascinació nostra per Ell. Però també sentim moltes vegades el 
pes i la calor de la jornada, les contradiccions i dificultats, i la missió se’ns 
fa més dura.

Esteim encara enmig d’una pandèmia que ha suposat una limitació de 
moltes activitats ordinàries de la nostra Església i en la qual hem estat sot-
mesos a restriccions que moltes vegades ens semblen arbitràries. Això ha 
exigit un gran esforç per la nostra part i ha provocat també molt de desgast. 
Us agraeix tot el vostre treball per romandre prop del poble de Déu enmig 
d’aquesta crisi sanitària i tot el que heu fet per seguir oferint-li la ajuda 
espiritual.

Ens fa patir, a més, veure com el nostre poble es va allunyant de la fe. 
La pràctica dels sagraments va disminuint i no són pocs els que, de manera 
silenciosa, van abandonant l’Església. Les nostres comunitats són cada 
vegada més limitades i detectam un cansament creixent en molts col-
laboradors i agents de pastoral.

Al mateix temps, veim créixer una cultura secularista, que menysprea la 
fe i la considera com un signe d’immaduresa, que juga amb la sexualitat, 
que menysprea la vida aprovant lleis que promouen la cultura de la mort, 
que va imposant -amb la complicitat dels mitjans de comunicació domi-
nants- una visió de món i de la societat en què Déu no té cabuda i el creient 
queda arraconat com alguna cosa sense utilitat. Per descomptat, en aquest 
context el nostre treball com a ministres de Crist no és valorat socialment.

Tots aquests factors poden contribuir a difondre el desànim en les nostres 
comunitats i en nosaltres mateixos.

Renovar la nostra unió a Crist
En aquestes circumstàncies crec que és molt important, sobretot, renovar 

la nostra unió amb Jesucrist. A Ell vam ser empeltats en el nostre baptisme, 
rebent una vida nova. Després, quan vam ser ordenats de preveres, ens vam 
unir encara més estretament a Ell. Des de llavors l’Esperit del Senyor està 
sobre nosaltres. Hem de renovar la nostra unió a Crist i deixar que la seva 
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vida flueixi en nosaltres, que la unció de l’Esperit inundi tot el nostre ser i 
el renovi. En el moment de renovar les promeses sacerdotals us demanaré: 
“¿voleu unir-vos i conformar-vos millor a Jesús, el Senyor?” Vosaltres res-
pondreu que “sí”, perquè el desig més profund d’un sacerdot és ser sagra-
ment de Crist, signe eficaç i transparent de l’únic sacerdot i pastor.

Ens ajudarà a això la pregària constant, l’escolta atenta de la Paraula i 
la lectura de tots els esdeveniments a la llum de l’Evangeli. Les dificultats 
que puguem travessar han de conduir-nos a unir la nostra vida a la seva, per 
poder ser transparència seva, imatge serva, i així poder actuar en el seu nom 
com servents sense cap mèrit, “inútils” que només fan allò que mana el seu 
Senyor (cf. Lc 17, 10).

L’amor a Jesucrist, el Messies Ungit per l’Esperit, porta amb si també la 
consciència que el seu Evangeli és font de vida i llum immensa per a tots i 
que, per això, val la pena gastar una i mil vides si les tinguéssim en l’anun-
ci del Regne. Esteim convençuts que l’Evangeli és la llum que tot home 
cerca secretament en el seu cor, l’esperança que anhela la humanitat. I, per 
això, amb humilitat i paciència, però també amb audàcia, “a temps i fora de 
temps” (2 Tim 4, 2), continuam proclamant als nostres contemporanis la fe 
en Jesucrist com a proposta de vida per a tothom.

Units a l’Església
Al mateix temps que esteim units a Jesucrist, es necessari també que esti-

guem molt units a tota l’Església. Vivim en temps d’individualisme, allà on 
resulta molt fàcil prescindir de la comunitat. Però la fe en Jesucrist no pot 
ser viscuda sense la companyia dels germans. Domina en el nostre temps 
una desafecció a l’Església, a la qual els mateixos cristians veuen, de vega-
des, com un cos estrany i jutgen des de fora, sense sentir-se part de la matei-
xa. Però l’evangelització és inviable sense unitat; no podrem convèncer els 
altres de la grandesa de la fe en Jesucrist si no esteim units entre nosaltres.

Com preveres hem de ser homes de comunió, en primer lloc, amb tota 
l’Església universal, que es manifesta no només en la unió amb el nostre 
Papa, sinó també en el respecte per tot el que hem rebut, pel tresor de la 
fe que l’Església ha posat a les nostres mans i que es reflecteix en la seva 
doctrina, en l’espiritualitat i en la rica tradició litúrgica.

És necessària també la unió a l’interior de la nostra petita Església dioce-
sana, que es manifesta en l’estima pel que és comú, en els objectius com-
partits, en l’amor a aquest poble i aquesta cultura, a la qual volem portar 
l’Evangeli, en l’apreci que atorgam a la unió de cadascuna de les parròquies 
i comunitats a les altres a través del ministeri del bisbe. Hem de ser sem-
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bradors d’unitat, promotors de la comunió; una unitat que es realitza en les 
diferències. La unitat que el Mestre ens va demanar no és uniformitat, sinó 
unitat en la diversitat. Aquesta unitat meravellosa és obra de l’Esperit i no 
és fruit de les nostres estratègies pastorals i, per això, hem de pregar perquè 
es realitzi aquest do en la nostra Església.

Finalment, és important treballar units com a presbiteri. Entre nosaltres 
no hi ha només una relació de respecte i d’amistat. Hi ha un vincle fort que 
ens uneix i és la participació en el sacerdoci de Crist. Entre nosaltres -deia 
Sant Joan Pau II- ha un vincle ontològic, produït per l’Esperit en el moment 
de l’ordenació (cf. Audiència General 1993.08.04, n. 2). Això es reflecteix 
en la missió, que és comú i que només podem dur a terme si treballam molt 
units uns als altres. Hem de expulsar del nostre presbiteri tot afany de pro-
tagonisme, la competitivitat, la temptació d’actuar en solitari, els prejudicis 
sobre l’altre, les enveges i murmuracions. Res d’això són actituds evangèli-
ques. El que ens demana Jesús és treballar molt units, perquè tots hem estat 
enviats a aquesta terra de Menorca per ser signes seus i omplir-la amb la 
llum de la seva Paraula i la seva presència.

En actitud de servei
En tercer lloc, hem de viure la nostra missió amb actitud de servei. Per als 

altres i especialment davant la societat hem de ser una Església que serveix. 
La nostra actitud no pot ser mai la del domini despòtic, sinó -com Jesucrist- 
la del servent, perquè el que vulgui ser el primer ha de ser esclau de tots (cf. 
Mc 9, 35). Lamentablement la imatge que reflectim moltes vegades és la 
de voler dominar i imposar, la de qui està molt segur de si mateix i defuig 
el diàleg. Hem de donar pas a una Església que sent -com Déu- passió per 
l’ésser humà i que desitja només el seu bé.

De manera particular hem de servir els més pobres. Cadascun d’ells té 
dret a sentir que l’Església és casa seva, que els estima i es preocupa per 
ells. En aquests dies de pandèmia són molts els que criden a les nostres por-
tes i esperen trobar en nosaltres comprensió i solidaritat. Siguem Església 
samaritana, que escolta el clam dels petits, que es commou i que inventa 
maneres d’alleujar el dolor.

També el nostre ministeri ha de ser viscut en actitud de servei. Recordeu 
el que diu la carta de Pere: “no com dèspotes sinó com a models del ramat” 
(1 Pe 5,1-4). Lluny de nosaltres actituds tiràniques i impositives. Som ser-
vidors del poble de Déu. Com deia Pau: servents de Crist i servents vostres 
per amor a Jesús (cf. 2 Co 4, 5).



36 Sr. Bisbe

Conclusió
No deixem espai a la tristesa estèril, ni als laments o a la desil·lusió. 

Visquem el nostre ministeri molt units a Crist i l’Església amb actitud de 
servei. D’aquesta manera la llum del misteri de Crist podrà arribar a molta 
gent de la nostra terra.

A vosaltres, germans, que ens acompanyau en aquesta celebració, us 
deman que pregueu amb freqüència a Déu donant gràcies pels vostres 
sacerdots, que són un do extraordinari del Pare i que demaneu per ells, 
perquè no defalleixin en les dificultats i es mantinguin fidels a la missió. 
Preguem també pels sacerdots que ens han deixat i, especialment, per el 
Sr. Enric Enrich, que va morir l’any passat. Recordem davant el Senyor 
als companys sacerdots que són més grans o estan malalts i no poden 
acompanyar-nos avui. Es necessari que preguem també per les vocacions 
al sacerdoci, perquè molts joves escoltin la crida que Déu els continua diri-
gint. Confiem aquesta intenció al cor de sant Josep que és el “custodi de les 
vocacions” (Papa Francesc, Missatge Jornada vocacions 2021). Que, per la 
seva intercessió, el Senyor segueixi beneint la nostra Església amb molts i 
bons sacerdots.

MISSATGES

PARAULES ALS PREVERES, DIAQUES I SEMINARISTES
(Trobada al Santuari de el Toro, 4 de gener de 2021)

Hem acabat un any especialment dur. Ho ha estat per a tots perquè al mes 
de març ens va sorprendre aquesta pandèmia. Crec que encara no acabam 
de comprendre les serves conseqüències  Sí sabem que està causant molt 
de dolor i mort i que, com a conseqüència de les restriccions establertes 
per les autoritats, està provocant molta pobresa. També per a nosaltres com 
sacerdots i diaques ha estat un any difícil. Al principi vam viure aquesta 
crisi sanitària i el temps de confinament amb desconcert, perquè no sabíem 
com reaccionar davant d’una situació nova. Després es van multiplicar les 
iniciatives per mantenir el contacte amb els fidels i per no deixar d’atendre, 
de manera especial, als més pobres. Una vegada que va començar la deses-
calada vam fer l’esforç per adaptar-nos a la “nova normalitat”. Encara que 
moltes activitats -com la visita pastoral- han quedat posposades, gràcies a 
Déu hem pogut desenvolupar les principals accions de les nostres parròqui-
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es com el culte, la catequesi i l’acció caritativa, tot i que posar a punt les 
esglésies i locals hagi suposat una sobrecàrrega de treball. Vull donar-vos 
les gràcies per tot aquest esforç i, al mateix temps, animar-vos a no deixar 
de fer-ho en l’any que estem començant perquè, lamentablement, les difi-
cultats no han acabat i encara queda camí fins a recuperar el ritme habitual 
de les nostres comunitats.

Ens ajudarà a això mantenir una mirada de fe sobre la situació que vivim. 
Nosaltres no ens podem conformar amb les mirades superficials que circu-
len en el mercat i que dominen l’ambient. Crec que hem de llegir des de la 
fe en Jesús el que Déu ens està dient a nosaltres i a la humanitat, per tal de 
ser promotors d’un canvi. La pandèmia ens obliga a revifar la consciència 
que som part d’una comunitat i a assaborir el gust de la fraternitat. Però, 
sobretot, és una crida potent a “repensar els nostres estils de vida, les nos-
tres relacions, l’organització de les nostres societats i sobretot el sentit de 
la nostra existència” (FT 33), com diu “Fratelli tutti”. No podem oblidar les 
lliçons que Déu ens dóna en la història.

Per afrontar el nou any amb il·lusió serà important també que deixem 
que aflori en la nostra vida el desig d’anunciar a Jesucrist. No podem ser 
espectadors que contemplen el que succeeix amb els braços creuats, sinó 
que hem de ser protagonistes actius; la nostra vida està moguda pel desig 
que l’alegria de l’Evangeli arribi a cada família d’aquesta illa. La descristia-
nització és molt forta; creix l’ambient oposat a la fe, però tot això no ens ha 
de portar a tancar-nos en les nostres sagristies, “ja que Déu no ens ha donat 
un esperit de covardia, sinó de fortalesa, d’amor i de temprança” (2 Tim 1, 
7), com li diu sant Pau al seu deixeble Timoteu. No perdem la tensió evan-
gelitzadora, l’impuls que ens posi en sortida per anar per places i camins a 
anunciar l’Evangeli. No ens conformem amb el que ja tenim, amb els bons 
fidels que vénen a les nostres Esglésies. El zel per Déu ha de ser el motor 
de la nostra vida.

Crec que és molt important també la unitat entre nosaltres. Aquesta unitat 
té arrels molt profundes, perquè neix no només del nostre amor a Jesucrist, 
sinó del fet d’estar configurats sacramentalment amb Ell. Per això en els 
documents del Concili es parla de “fraternitat sacramental” (PO 8), que està 
al servei d’un mateix fi: edificar el cos de Crist. He sentit aquesta unitat 
en moltes ocasions, però especialment a propòsit del dolorós tema de la 
catequista de Centre de Sant Miquel. Sé molt bé que algunes persones van 
intentar crear divisió i promoure la discrepància entre nosaltres, però en 
aquest tema el clergat de Menorca ha donat exemple d’unitat, i us ho agraei-
xo de tot cor. Per la meva banda, he reconegut públicament que segurament 
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em vaig equivocar en la manera de fer les coses, però no tinc cap dubte 
que la meva decisió va ser correcta i estava d’acord amb l’ensenyament de 
l’Església, i amb el magisteri del Papa Francesc. Reconec que m’ha sorprès 
comprovar fins a quin punt està difosa entre els nostres mateixos cristians 
l’ideologia de gènere i, en conseqüència, les incomprensions que suscita el 
pensament de l’Església sobre aquest assumpte. Em dol molt la manca de 
formació dels nostres cristians sobre aquest i molts altres temes. Adverteix 
una tendència a rendir-se davant el que opina la majoria i a assimilar-se al 
que es considera “políticament correcte” en temes com l’homosexualitat, 
l’eutanàsia, l’avortament o el matrimoni. He patit també per la divisió que 
aquest tema ha causat en la nostra petita Església de Menorca. I no oblid a 
les persones més directament afectades, que són la catequista i la seva pare-
lla. Estic convençut que l’Església ha de tenir una actitud sempre d’acollida, 
però això no vol dir aprovar qualsevol conducta. M’agradaria que no se 
sentissin jutjades ni rebutjades, sinó només acceptades i acollides, encara 
que no puguem compartir les seves opcions.

D’aquí a uns dies es compliran quatre anys de la meva ordenació. Don 
gràcies a Déu per cadascun d’aquests dies, també pels dies més durs, perquè 
només es pot ser bon pastor si s’està disposat a travessar les barrancs tene-
brosos juntament amb el ramat. L’any passat vaig tenir el goig de celebrar 
amb tots vosaltres aquest aniversari en aquest Santuari. No sembla conve-
nient que aquest any ens tornem a ajuntar d’aquí a tres dies, però sí que us 
deman que el divendres oferiu l’Eucaristia per mi. La litúrgia permet que, 
tot i estar en temps de Nadal, se celebri la Missa pel bisbe, que es troba en el 
Missal. Us preg que així ho feu, si no teniu inconvenient. Em consola molt 
la pregària dels altres perquè sóc conscient dels meus defectes i de la neces-
sitat que la gràcia m’assisteixi en el meu ministeri. Preg de cor que discul-
peu totes les meves deficiències i que, quan vegeu que m’equivoc, tingueu 
la llibertat de corregir-me. D’altra banda, puc dir amb gratitud que aquest 
temps de ministeri episcopal ha estat joiós i ple. Amb el salmista repeteixo: 
“m’ha tocat un lot bonic, m’encanta la meva heretat” (Sal 15, 6). Gràcies a 
vosaltres, germans, per la vostra lleial col·laboració amb el meu ministeri.

El començament de l’any civil ens convida també a mirar cap endavant, 
als dos trimestres de curs pastoral que ens queden. Durant aquest temps us 
demano que:

1.- Seguiu mantenint les activitats bàsiques de les nostres parròquies, res-
pectant sempre les normes sanitàries. En aquest tema hem de ser un exem-
ple per a tots; ho fem no només perquè ens ho imposin les autoritats, sinó 
per respecte a la vida humana, que és el do més preuat que tenim. Recordeu 
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també d’agrair en nom meu la col·laboració de tantes persones que fan pos-
sible que puguem continuar celebrant el misteri de Crist, anunciant el seu 
nom i ajudant els germans.

2.- Fer un esforç per continuar treballant l’objectiu comú que tenim com 
a Diòcesi, que es concreta en la potenciació de les nostres Caritas, l’atenció 
a la gent gran i la col·laboració amb els projectes solidaris de cooperació 
internacional. Estem també revisant l’esborrany de directori d’iniciació 
cristiana. Tant de bo pugui estar a punt per entrar en vigor el curs vinent. 
Crec que serà un bon instrument que ens ajudarà a millorar els nostres pro-
cessos d’iniciació cristiana.

3.- El Papa Francesc ens ha presentat dos temes més per al nostre treball 
pastoral. El primer és la figura de Sant Josep, declarant un any dedicat a Ell. 
La carta “Patris corde” és una preciositat i estic segur que ens ajudarà a pro-
moure la devoció al sant patró de l’Església Universal. Fa uns dies, també 
ens demanava dedicar un “any especial a la família” a partir del 19 de març, 
per tal de rellegir l’Exhortació “Amoris laetitia” i deia que “serà una opor-
tunitat per aprofundir en el contingut del document” ( Àngelus 17-12-20).

4.- Finalment, no hem de perdre de vista la perspectiva vocacional. L’any 
2020 ens va portar l’alegria d’un nou sacerdot per a Menorca i, si Déu vol, 
també l’any 2021 tindrem un altre sacerdot. Esteim molt contents amb els 
nostres dos seminaristes, però ens preocupa molt el futur, perquè després 
d’ells no hi ha més adolescents ni joves preparant-se. Hem de pregar molt i 
també ser valents a l’hora de proposar el sacerdoci als nostres joves.

M’alegr de celebrar aquesta trobada al Santuari de la Mare de Déu del 
Toro, perquè crec que a la casa de la Mare ens sentim tots a gust. Davant 
la seva imatge hem tingut una estona de pregària en comú, agraint la seva 
fidelitat a Déu i contemplant amb ella el misteri de l’Encarnació. Que no 
ens falti mai el seu afecte i la seva tendresa durant aquest any que acaba de 
començar.

SETMANA DE L’HARMONIA INTERRELIGIOSA
(Intervenció telemàtica 1 febrer 2021)

Estic convençut que les religions hem d’emprendre de manera decidida 
el camí del diàleg. Per a això no hem d’esperar que alguna entitat pública o 
un organisme internacional organitzi trobades de diàleg, sinó que ha de ser 
una iniciativa que sorgeixi de nosaltres mateixos.
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1.- Cercar en la pròpia tradició religiosa les raons del diàleg
El primer pas per a això és buscar en la pròpia tradició religiosa les raons 

que ens mouen al diàleg. Certament hi ha unes raons per establir el diàleg 
amb qualsevol ésser humà, perquè tots compartim una mateixa condició, 
unes mateixes recerques i necessitats. Tots som buscadors de la veritat i 
de la bellesa i en aquesta recerca necessitem ser acompanyats pels altres 
homes i dones.

Però també hi ha unes raons específiques que ens impulsen a parlar 
amb aquelles persones que comparteixen la nostra fe en Déu, encara que 
la visquin d’una manera diferent. Per a la fe cristiana aquestes raons, per 
exemple, són molt poderoses, perquè creiem en un Déu que s’ha acostat a 
l’ésser humà i ha establert un diàleg amb ell. A més, pensem que l’Esperit 
de Déu pot actuar en altres religions, en les que hi ha coses bones i santes. 
Per mitjà del diàleg podem descobrir aquesta acció de l’Esperit, que ens 
ajudarà a viure millor la nostra pròpia fe. Finalment, estem convençuts que 
tots els homes formem una sola família -com es diu també en el document 
sobre la fraternitat d’Abu Dhabi- i els que en formem part tenim una matei-
xa naturalesa i dignitat. Les religions hem d’ajudar a la família humana a 
créixer en aquesta experiència de fraternitat i reconciliació. Cadascú amb 
la seva cultura, la seva llengua, les seves tradicions, té molt a aportar a la 
comunitat.

Com dic, penso que és bo d’aprofundir en les raons per a descobrir en la 
nostra pròpia tradició religiosa què és el que ens mou al diàleg amb altres 
creients.

2.- Treballar conjuntament
Aquest diàleg ha de donar pas, segons el meu parer, a un treball conjunt. 

Existeixen temes importants en què podem col·laborar. Crec que seria molt 
important emprendre  i animar accions comunes amb altres creients. Em 
permet assenyalar tres línies possibles d’actuació:

a.- Mantenir viva la set d’Absolut
Les religions tenim una missió important en aquesta societat secularitza-

da: impedir que triomfi una visió unidimensional de la persona, que redueix 
l’home segons el que produeix i segons el que consumeix. Les religions 
acompanyen els homes en la recerca del sentit de la vida, ajudant-los a 
obrir-se a la transcendència. Els creients hem de treballar junts per mantenir 
viu el desig de Déu, ajudant a suscitar en el cor dels nostres contempora-
nis el desig de Déu. “Els creients de les diferents religions sabem que fer 
present Déu és un bé per a les nostres societats” (Fratelli tutti, 274). “Les 
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religions estan cridades a fer-nos comprendre que el centre de l’home està 
fora d’ell mateix, que tendim cap a l’etern infinit i cap a l’altre que tenim al 
nostre costat” (Papa Francesc).

Entre altres coses podríem fer front comú davant les interpretacions secu-
lars de la realitat, que es proposen com a alternativa a la fe religiosa, mos-
trant la coherència de la fe en Déu. També podríem mostrar el que aporten 
les religions a les cultures i les societats. I, sobretot, promoure una educació 
sana, que tingui en compte l’obertura a la transcendència. Seria important 
també ajudar a crear espais d’espiritualitat enmig del món secular en què 
vivim, afavorint la recerca humana de Déu.

b.- Col·laborar per a la pau
Una segona línia de col·laboració es refereix a la pau. Quan les religi-

ons som fidels a la nostra vocació originària, som instruments de pau. El 
creixement dels fonamentalismes fa necessari subratllar aquest punt. És 
indispensable oposar al fanatisme i al fonamentalisme la solidaritat de tots 
els creients, a partir dels valors que ens són comuns. Els fonamentalismes 
instrumentalitzen la religió i la posen al servei dels seus propis interessos.

c.- Compromís ètic
Finalment, els creients podem treballar junts defensant valors fonamen-

tals com són el dret a la vida humana, la cura de la creació, la defensa de la 
llibertat religiosa i el servei als més pobres. Un exemple és la trobada del 
passat mes de desembre en què cristians, musulmans, jueus i hindús van 
resar a favor de la vida i es van manifestar en contra de la llei d’eutanàsia 
promoguda pel Govern d’Espanya. És important que la veu dels creients 
s’escolti en el debat públic. “Hi ha d’haver un lloc per a la reflexió que pro-
cedeix d’un rerefons religiós que recull segles d’experiència i de saviesa” 
(Fratelli tutti, 275).

3.- Caminar junts
El Papa Francesc ha dit moltes vegades que el diàleg és, sobretot, un camí 

que fem al costat d’altres i que és molt important caminar junts, perquè en 
aquest caminar podem anar creixent en coneixement mutu, en amistat i en 
una solidaritat més profunda. Podem fer el camí junts, cadascú des de la 
seva pròpia identitat. Més important que obtenir resultats és l’experiència 
de caminar al costat de l’altre. Us convido a que ens posem en marxa. Estic 
segur que serà una experiència que ens enriquirà a cadascú de nosaltres com 
a creients.
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PARAULES FINALS DEL VIA CRUCIS 
ORGANITZAT PER LES CONFRARIES DE SETMANA SANTA

DE MENORCA
(Santa Maria de Maó, 21 de febrer de 2021)

Hem pregat junts seguint els passos de Jesús fins al Gòlgota, on va consu-
mar el seu lliurament d’amor per nosaltres. Amb l’exercici del “Viacrucis” 
aprenem a contemplar aquest amor immens de Déu manifestat en la passió 
i mort de Jesús i, al mateix temps, demanam la gràcia que les nostres vides 
siguin conformades segons el misteri que contemplam. Hem realitzat aquest 
“Viacrucis” les germandats i confraries de Menorca, expressant de manera 
clara que la Quaresma és un camí que emprenem junts i que hem de recórrer 
com Església, per poder així celebrar amb goig la resurrecció de Jesús, que 
és per a nosaltres font incessant de vida.

En aquest any, complicat de nou per la pandèmia, és més que mai necessà-
ria la vostra ajuda perquè la Setmana Santa no passi desapercebuda i perquè 
el seu missatge pugui arribar a moltes persones. Ja sabem que no podrem 
realitzar les manifestacions de la nostra fe en els carrers, com tenim per 
costum, però això no ha de conduir-nos a quedar-nos amb els braços creuats 
i prescindir de tot tipus de celebracions. Hem d’esforçar-nos per mostrar 
que aquest any sí que hi ha Setmana Santa, encara que no ens sigui possible 
manifestar-ho fora de les nostres esglésies. Amb prudència, però també amb 
creativitat, hem de pensar quins actes podem organitzar per ajudar a viure 
aquests misteris sants als nostres confrares i als fidels devots de les imatges 
titulars de les nostres confraries. Les noves tecnologies, potser, ens puguin 
ajudar també a arribar a aquestes persones i fer-los partícips de tot el que 
sentim i vivim durant la Setmana Santa.

Tindrem també aquest any l’oportunitat de participar amb més assossec 
en les celebracions litúrgiques pròpies de la Setmana Santa, en què es fa 
present i actual la gràcia i la salvació que ens ha portat el sacrifici redemptor 
de Crist. Us convit especialment a viure el tridu pasqual units a la comunitat 
cristiana en les vostres parròquies.

Aquesta Quaresma i Setmana Santa han d’ajudar a sortir enfortits en 
l’amor a Déu i als germans. Visquem aquest temps com una oportunitat 
per tornar a Déu i per socórrer amb promptitud els altres,  especialment a 
tants que estan patint les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària. 
Us deman que cada confraria realitzi aquest any un gest especial de solida-
ritat, dedicant una part dels seus ingressos a l’atenció dels més pobres. No 
podrem sortir amb la imatge de Crist als carrers dels nostres pobles, però 
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sí que podem contemplar aquesta imatge al rostre del germà que necessita 
la nostra ajuda. És temps de créixer com Església samaritana, que dóna la 
mà a tots.

Que ens acompanyi en aquest camí la presència de Maria, la mare de la 
pietat i de la misericòrdia, la verge de la soledat, mestra en la contempla-
ció, companya i guia del seu poble en el seu peregrinar fins que arribi a la 
Pasqua eterna.

CLAUS DEL DIRECTORI PER A LA CATEQUESI (2020)
(Formació catequistes, Santa Maria de Ferreries, 1 de març de 2021)

El mes de març de 2020 el Papa Francesc aprovà un nou Directori per 
a la Catequesi. És el tercer que l’Església promulga després del Concili 
Vaticà II. En efecte, pocs anys després del Concili, l’any 1971, el Papa Pau 
VI va promulgar el “Directori Catequètic General”, en el qual es recollien 
les principals intuïcions del Concili. Després, el 1997 el Papa Joan Pau II 
aprovà el “Directori General per a la Catequesi”, que recollia especialment 
la doctrina del “Catecisme de l’Església Catòlica” (1992). Ara el Papa 
Francesc ha promulgat el “Directori per a la Catequesi”, que pretén recollir 
les aportacions del Sínode sobre la nova evangelització (2012) i l’Ex. Ap. 
Postsinodal “Evangelii Gaudium” (24 nov. 2013).

El Directori “ofereix els principis teològico-pastorals fonamentals i 
algunes orientacions generals” per a la catequesi. Com s’assenyala allà 
mateix, les Esglésies particulars hauran de concretar en el seu propi 
directori les indicacions operatives (cf. n. 10). Com sabeu, a la nostra 
diòcesi esteim treballant un directori per a la iniciació cristiana, que 
esperam tenir preparat per a final d’aquest curs. Fins al 15 d’abril es 
poden fer arribar suggeriments a l’esborrany que es va lliurar en el mes 
de setembre. Pretén “ser un instrument per organitzar la pastoral de 
la iniciació cristiana a la nostra Diòcesi. S’hi marquen les directrius i 
s’ofereixen els criteris fonamentals que ens permeten treballar en comu-
nió, sense dispersió ni fragmentació, en aquesta complexa tasca que és 
iniciar en la fe, formar homes i dones creients per al present i futur de 
l’Església” (esborrany, n. 21).

Anem a fixar-nos en els accents nous que presenta aquest Directori per a 
la Catequesi.
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1.- UNA CATEQUESI EN CLAU EVANGELITZADORA
La peculiaritat d’aquest directori és que estableix un estret vincle entre 

evangelització i catequesi des de la consciència que allò primer ha de ser 
sempre l’evangelització. El Papa Francesc a “Evangelii Gaudium” va parlar 
d’una transformació missionera de l’Església, subratllant que tot ha d’estar 
al servei de la missió. Una Església “en sortida” està “en estat permanent 
de missió” (EG 20-33). Al Directori es reitera que “és una gran exigència 
posar-ho tot en clau evangelitzadora, com a principi fonamental que orienta 
tota l’acció eclesial” (297).

a.- També la catequesi està al servei de l’evangelització (cf. 48) i s’ha de 
realitzar “en la dinàmica de la conversió missionera” (230). La catequesi és 
“una etapa privilegiada del procés d’evangelització” (56) i no una alterna-
tiva. Ha de sebre apropar-se als homes i dones del nostre temps, unint-se al 
seu camí, allà on es troben (cf. 50).

b.- La catequesi “participa d’aquesta transformació missionera, creant, en 
primer lloc, espais i propostes concretes per al primer anunci i repensant la 
iniciació cristiana en clau catecumenal” (297).

c.- Totes les accions pastorals de la comunitat cristiana, fins i tot les més 
ordinàries i tradicionals, s’han de replantejar en clau missionera (cf. 303). 
“La dinàmica de la conversió missionera implica que la parròquia s’interro-
gui sobre el tipus de catequesi que proposa, sobretot en els nous contextos 
socials i culturals” (302).

d.- A més, s’ha de tenir en compte que moltes persones que demanen els 
sagraments no tenen una experiència personal de fe, no han viscut una tro-
bada amb el Senyor (56). No podem donar per suposat que els nostres inter-
locutors coneixen el rerefons complet d’allò que esteim diguent (EG 34).

2.- UNA CATEQUESI KERIGMÀTICA
La primera conseqüència d’això és que la catequesi ha d’estar al servei del 

primer anunci o kerigma. Ja en “Evangelii Gaudium” (n. 163-168), el Papa 
demanava fer una catequesi kerigmàtica. Amb això es vol dir:

a.- El primer anunci és constitutiu de la catequesi. Per això, el primer 
anunci ha d’estar present en totes les etapes i en tots els moments de la 
catequesi. A “Evangelii Gaudium”, el Papa Francesc va insistir que el pri-
mer anunci o kerigma ha d’ocupar el centre de tota l’acció evangelitzadora, 
subratllant que és primer en sentit qualitatiu, perquè és l’anunci principal, 
que mai pot ser abandonat (cf. EG 164, Directori 68). “No hi ha res més 
sòlid, més profund, més segur, més dens i més savi que aquest anunci” (EG 
164).
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La catequesi ha de ser un anunci de la fe, que ajudi a descobrir la bellesa 
de l’Evangeli. “És important que, precisament a través de la catequesi, cada 
persona descobreixi que val la pena creure” (57).

b.- La catequesi ha de ser un aprofundiment en el kerigma, en l’anunci 
de l’amor de Déu revelat en Jesucrist. A “Evangelii Gaudium”, el Papa 
Francesc resumeix així el primer anunci: “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). En l’Exhortació “Christus vivit”, 
dirigida especialment als joves, parla de “tres grans veritats que tots neces-
sitam escoltar sempre, una i altra vegada”: Déu t’estima, Crist et salva, Ell 
viu! (CHV 111). La catequesi intenta que aquest anunci sigui creïble i toqui 
el cor dels contemporanis. No es tracta només de transmetre un missatge, 
sinó de fer partícip d’una vida que prové de Déu i de comunicar l’alegria 
d’haver trobat a el Senyor (cf. 68).

c.- Una catequesi kerigmàtica té uns subratllats, que “Evangelii Gaudium” 
resumeix així: “que expressi l’amor salvífic de Déu previ a l’obligació 
moral i religiosa, que no imposi la veritat i que apel·li a la llibertat, que 
posseeixi unes notes d’alegria, estímul, vitalitat, i una integritat harmoniosa 
que no redueixi la predicació a unes poques doctrines de vegades més filo-
sòfiques que evangèliques” (EG 165).

3.- UNA CATEQUESI D’INSPIRACIÓ CATECUMENAL
Moltes persones han rebut el baptisme, però no estan prou evangelitzades 

o catequitzades. Per això, la catequesi ha de tenir una inspiració catecume-
nal (cf. 61-65). Això implica que:

a.- Ha d’assumir l’estil i dinamisme formatiu del catecumenat per als no 
batejats. Es recomana que també la iniciació cristiana es realitzi segons 
el model del catecumenat, amb criteris, continguts i mètodes adaptats als 
fillets (cf. 242).

b.- Té una explícita intenció missionera.
c.- S’estructura com un itinerari pedagògic amb l’objectiu de guiar cap a l’en-

contre ple amb Crist a través de la Paraula de Déu, l’acció litúrgica i la caritat, 
integrant totes les dimensions de la persona. Ofereix la possibilitat d’acollir i 
aprofundir existencialment el kerigma, assaborint la seva bellesa (cf. 303 c).

4.- LA FINALITAT DE LA CATEQUESI ÉS LA TROBADA VIVA 
AMB EL SENYOR

Aquest és un punt molt important. A més, és una idea que es va repetint al 
llarg de directori. L’objectiu de la catequesi és conduir a “la comunió íntima 
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amb Crist” (3; cf. 75). La finalitat de la catequesi és formar persones que 
coneguin Jesucrist, que visquin una trobada profunda amb Ell i que triïn 
viure la seva manera de vida (75).

a.- Aquest objectiu ha d’estar present en cada pas del procés catequè-
tic. Es cerca suscitar la resposta de fe. “La fe cristiana és, en primer lloc, 
acolliment de l’amor de Déu revelat en Jesucrist, adhesió sincera a la seva 
persona i decisió lliure de seguir-lo” (18). La transmissió de la fe està al 
servei d’un acte de llibertat en què es descobreix que s’és estimat. Per això 
es diu que “evangelitzar no significa ocupar un territori, sinó despertar 
processos espirituals en la vida de les persones perquè la fe pugui arrelar i 
tenir significat” (43).

b.- La trobada amb Crist involucra tota la persona: el seu cor, la seva 
ment, els seus sentits (cf. 76). Per això, no n’hi ha prou amb transmetre 
uns continguts, sinó que es necessari introduir en una experiència litúrgico-
sacramental, en unes relacions afectives, en una vida comunitària i en el 
servei als germans (cf. 76).

c.- Això requereix superar tota contraposició entre contingut i mètode (cf. 
4). La finalitat de la catequesi determina els mètodes que utilitzam. El punt 
important és provocar la trobada més que ensenyar uns continguts; provocar 
l’acte de fe. Només la trobada permet experimentar la presència de Déu en 
la vida de cadascú.

5.- L’ANUNCI DE JESUCRIST ÉS EL COR DE LA CATEQUESI
El cor de la catequesi és l’anunci de la persona de Jesucrist. “Evangelitzar 

no és, en primer lloc, afirmar una doctrina; en realitat és fer present i anun-
ciar Jesucrist” (29).

a.- Crist és la clau de tot. “En el centre de la catequesi hi ha la persona de 
Jesucrist viu, present i operant” (169). Tota la resta s’ha de posar en relació 
a Ell (cf. 169). I el cor de l’Evangeli és l’anunci del misteri pasqual. La fi 
de la catequesi és “fer ressonar contínuament l’anunci de la Pasqua en el cor 
de cada persona, perquè la seva vida es transformi” (55).

b.- En la presentació de la fe s’ha de tenir en compte l’ordre o “jerarquia 
de veritats” (UR 11, Directori 178, 345), que té el seu centre en Jesucrist. 
A “Evangelii Gaudium” es diu que el nucli del kerigma és “la bellesa de 
l’amor salvífic de Déu manifestat en Jesucrist mort i ressuscitat” (EG 36).

c.- Crist és el camí que condueix al misteri íntim de Déu. Ell condueix a 
descobrir la revelació de Déu com a Trinitat (cf. 168).
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6.- DIMENSIÓ MISTAGÒGICA DE LA CATEQUESI
El directori posa l’accent en la dimensió mistagògica de la catequesi. Amb 

aquesta paraula es vol significar que la catequesi pretén introduir en el mis-
teri, perquè sigui viscut. Es tracta d’introduir-se en l’experiència de fe de la 
comunitat. Una catequesi mistagògica -es diu a “Evangelii Gaudium”- “sig-
nifica bàsicament dues coses: la necessària progressivitat de l’experiència 
formativa on intervé tota la comunitat i una renovada valoració dels signes 
litúrgics de la iniciació cristiana” (EG 166).

a.- La iniciació en els misteris té un caràcter experiencial i per això resul-
ta fonamental la capacitat del catequista de fer partícip d’una experiència. 
Com diu el Directori, “qui introdueix en els misteris és, en primer lloc, un 
testimoni” (97).

b.- La iniciació es realitza d’una manera progressiva, seguint un itinerari, 
en el qual resulta important ser introduïts en els signes i llenguatges de la 
litúrgia. Al mateix temps, es precís posar aquests signes en relació amb tota 
la vida cristiana, perquè hi ha una vinculació estreta entre la litúrgia i la 
missió dels fidels (cf. 98)-

c.- La dimensió mistagògica inclou també la inserció en la litúrgia domi-
nical i en les festes de l’any litúrgic (cf. 98), amb les quals s’alimentan i a 
la vida què va rebre al baptisme o la comunió.

7.- LA CATEQUESI, ANUNCI DE LA BELLESA DE DÉU
(“Via pulchritudinis”)

L’anunci de Crist ha de brillar amb veritat, bondat i bellesa, perquè arribi 
al cor de l’home. Diu el Papa Francesc a “Evangelii Gaudium”: “Anunciar 
Crist significa mostrar que creure en Ell i seguir-lo no és només una cosa 
veritable i justa, sinó també és una cosa bella, capaç de satisfer la vida d’un 
nou resplendor i d’un goig profund, tot i enmig de les proves” (EG 167). El 
Directori subratlla que el “camí de la bellesa” és una via d’evangelització.

a.- Tota forma de bellesa és font de catequesi: la bellesa de la creació (del 
món i de l’ésser humà), la bellesa de la gràcia, que es manifesta en la vida 
de la Verge i els sants i la bellesa de l’immens patrimoni artístic de l’Esglé-
sia (cf. 109). Les imatges de l’art cristià i la música ajuden a experimentar 
la trobada amb Déu (cf. 209-211).

b.- La bellesa és un sender que porta a la trobada amb Déu. Contemplar la 
bellesa provoca en l’home sentiments d’alegria, tendresa, plenitud i sentit, 
que li obren a la transcendència (109).

c.- La catequesi ha de transmetre la bellesa de l’Evangeli. “La catequesi 
no és en primer lloc la presentació d’una moral, sinó anunci de la bellesa 
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de Déu, que pot ser experimentada, que toca el cor i la ment, transformant 
la vida” (175).

8.- LA COMUNITAT CRISTIANA, ORIGEN, LLOC I META DE LA 
CATEQUESI

Es repeteix una afirmació important de l’anterior Directori: “La comunitat 
cristiana és l’origen, lloc i meta de la catequesi” (133).

a.- De la comunitat cristiana brolla l’anunci de l’Evangeli. Ella és el sub-
jecte principal de la catequesi (cf. 218). La catequesi ha de ser expressió de 
la comunitat eclesial a la seva totalitat, que és la matriu que genera a la fe 
(cf. 262 a).

b.- La comunitat és el lloc de la catequesi. És important “comprendre la 
importància de la comunitat cristiana com a espai fonamental per al crei-
xement personal” (218). Aquesta experiència de comunitat es pot iniciar en 
el grup de catequesi, que és lloc idoni per a l’intercanviï i la comunicació 
profunda (cf. 218-220).

b.- És la comunitat la que acull els que volen endinsar-se en la vida nova 
en Crist. La catequesi inicia a la comunió de fe que és l’Església.

c.- Finalment, convé subratllar que “la comunitat cristiana és en ella 
mateixa catequesi vivent” (164). La comunitat parroquial ha de sebre que 
la seva vida té un impacte en la catequesi. Sent el que és, anuncia, celebra i 
viu el missatge de l’Evangeli.

9.- UNA CATEQUESI “SOTA EL SIGNE DE LA MISERICÒRDIA”
La misericòrdia és el centre de la revelació de Jesucrist. “L’anunci de 

l’amor misericordiós i gratuït de Déu que s’ha manifestat plenament en 
Jesucrist, mort i ressuscitat és el cor del kerigma” (175).

Això implica:
a.- La catequesi ha d’anunciar l’amor de Déu i mostrar la força de la 

misericòrdia i tendresa de Déu.
b.- L’estil de la catequesi, la seva pedagogia, ha d’estar marcada per la 

misericòrdia. La catequesi haurà de “utilitzar el llenguatge de la misericòr-
dia, fet de gestos i d’actituds més que de paraules” (51).

c.- Finalment, la catequesi ha d’educar per “ser compassius com el Pare” 
(Lc 6, 36). “La pràctica de la misericòrdia ja és una autèntica catequesi” 
(51). En concret, es demana que els catequistes sensibilitzin els grups 
-sobretot en la proximitat de la Jornada mundial dels pobres- i que la refle-
xió vagi acompanyada de compromisos concrets d’atenció als pobres (cf. 
388).
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10.- LA CATEQUESI I LA CULTURA DIGITAL
Un altre accent original del directori és la manera en què parla de la cultu-

ra digital. “Les noves tecnologies han creat una nova infraestructura cultural 
que influeix en la comunicació i en la vida de la gent” (213). A la tercera 
part del Directori es dediquen moltes pàgines a parlar de la catequesi i la 
cultura digital (cf. 359-372).

a.- Es convida, en primer lloc, a conèixer el món digital: El punt de par-
tida és la convicció que el món digital comporta canvis profunds en les 
persones i en la cultura. La nova cultura digital que està sorgint suposa una 
modificació del llenguatge, de la mentalitat i de la jerarquia de valors. El 
document parla d’una “transformació antropològica” (362). Els “nadius 
digitals”, per exemple, prefereixen la imatge a l’escolta i la narració a 
l’argumentació. Aquesta cultura està configurant la manera de pensar i de 
creure de les generacions més joves (cf. 367; 237). Es necessari conèixer 
bé aquesta cultura i aquesta manera de pensar per poder oferir noves formes 
d’evangelització (cf. 367; 214).

b.- És urgent educar en i per als mitjans de comunicació. Els mitjans 
ofereixen una visió selectiva del món i es precís tenir sentit crític per 
discernir els missatges que transmeten. Es diu en el Directori que els 
analfabets del futur seran “aquells que no sàpiguen percebre la diferèn-
cia qualitativa i de veracitat dels diferents continguts digitals als quals 
s’enfronten” (368).

c.- Presència en el món digital: La qüestió important és com convertir-se 
en una presència evangelitzadora en el continent digital (cf. 371). Com 
anunciar l’Evangeli amb el llenguatge de les noves generacions (cf. 370). 
El gran desafiament és la “inculturació en el món digital” (372).

d.- Ús de les tecnologies: Per comunicar-se amb les noves generacions 
necessitam recórrer a les tècniques digitals, que són ja comuns en l’edu-
cació (cf. 216). Però l’ús de les noves tecnologies té un límit important, 
perquè per transmetre la fe és indispensable l’acompanyament i l’ex-
periència de Déu. Només l’experiència de Déu transforma la persona. 
Ara bé, “aquest camí demana passar de la soledat, nodrida pels “likes” 
(m’agrada), a la realització de projectes personals i socials, duts a terme 
en comunitat” (370).

11.- L’ESTIL PASTORAL D’UNA CATEQUESI MISSIONERA
Al llarg del document es realitzen diverses referències al tarannà que 

ha de presidir una catequesi missionera, per a un Església “en sortida”. 
Subratllo les següents:
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a.- Obertura: Una catequesi missionera es caracteritza per no aferrar-se 
a idees i esquemes preconcebuts i per l’obertura a l’acció de l’Esperit (cf. 
303 b).

b.- Descentrament: És una catequesi disposada a descentralitzar, a escoltar 
i sortir a la trobada de la experiències vitals de les persones, il·luminant-les 
amb la llum de l’Evangeli (cf. 303 b). El descentrament pot ser mental, però 
també físic (sortir fora dels salons parroquials)

c.- Acollida cordial i proposta atractiva: cerca acollir cada persona i 
escoltar-la en la seva singularitat (cf. 258). Desitja que les persones se 
sentin acollides en lloc de jutjades (cf. 353). La proposta catequètica ha 
de ser un “anunci transparent, humanitzador i carregat d’esperança” (327). 
Comunicar de manera atractiva i cordial (cf. 232).

d.- Estil dialogal. “En el temps de la nova evangelització, l’Església desit-
ja també que la catequesi accentuï l’estil dialògic” (54), seguint l’exemple 
de Jesús, que dialoga amb la samaritana o amb els deixebles d’Emaús. És 
un diàleg que suscita interrogants en els oients i que els posa en actitud de 
recerca.

e.- Esforç per buscar nous llenguatges per comunicar la fe (cf. 5), adap-
tat a les diverses cultures i les persones a les quals s’adreça. “És necessari 
remarcar la necessitat d’una acció pastoral que adapti la catequesi als joves 
i sàpiga traduir el missatge de Jesús al el seu llenguatge” (245). Ha de trans-
metre la comprensió del kerigma “més adaptada a les diverses mentalitats” 
(325). A “Evangelii Gaudium” es parlava de “trobar una nova carn per a la 
transmissió de la Paraula” (EG 11, Directori 406).

12.- LA CATEQUESI ÉS UNA ACCIÓ ESPIRITUAL
Hem dit que l’objectiu de la catequesi és conduir a la comunió personal 

amb Crist. Es tracta, per això, d’un procés espiritual.
a.- El protagonista de l’evangelització és sempre l’Esperit, que és qui “des 

de l’interior de la humanitat, sembra la llavor de la Paraula; suscita el bé en 
el desig i en les obres; prepara l’acollida de l’Evangeli i concedeix la fe, de 
manera que, a través del testimoniatge de l’Església, les persones puguin 
reconèixer la presència i la comunicació amorosa de Déu” (23). La cateque-
si és una acció de l’Esperit Sant. S’ha de realitzar amb plena confiança en 
l’Esperit Sant, que actua en el cor dels homes. Això dóna a la catequesi una 
nota d’alegria, serenitat i responsabilitat (cf. 4).

b.- Hem de reconèixer aquest primat de la gràcia en l’evangelització: Déu 
sempre arriba primer al cor de les persones a les que pretenem transmetre 
l’Evangeli (cf. 33.a). Això vol dir també que els fruits de la catequesi no 
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depenen de la nostra capacitat de fer ni de programar, sinó que són obra de 
la gràcia (cf. 174).

c.- Per tot això, l’experiència espiritual és central en la vida del catequis-
ta. És la pròpia experiència de Déu la que alimenta la vida del catequista 
i l’envia a l’encontre amb els germans (cf. 135 a). Tot catequista ha de ser 
home i dona ple de l’Esperit.

-----------------

Aquestes són les característiques de la catequesi segons el nou directori. 
A poc a poc haurem d’anar assimilant aquestes claus per incorporar-les a la 
nostra tasca com a catequistes i també per assumir-les en el Directori per a 
la iniciació cristiana que esteim preparant.

EL MINISTERI DEL CATEQUISTA
AL DIRECTORI PER A LA CATEQUESI (2020)

(Formació catequistes, Santa Maria de Ferreries, 1 de març de 2021)

El Directori presenta la identitat del catequista, la seva vocació i la seva 
missió. A la xerrada anterior ens hem fixat en les tasques, però necessitam 
pensar també en els agents, és a dir, en les persones dels catequistes, que 
són els que porten a terme tota aquesta missió.

El Directori considera que la catequesi és un autèntic ministeri, és a dir, 
un servei que algunes persones presten dins de l’Església. Certament el 
nivell de dedicació d’una persona a la catequesi pot ser divers. Per a alguns 
es tracta d’un compromís que exerceixen només per un temps determinat 
(de vegades, quan els seus fills es troben en edat catequètica). Però altres 
persones es dediquen de manera estable a la catequesi. El Directori sugge-
reix que aquestes persones han de ser reconegudes públicament per l’Esglé-
sia, obrint la porta a la institució del ministeri de catequista (cf. 123).

1.- EL SERVEI DE LA PARAULA
Per comprendre el ministeri peculiar del catequista, hem de partir de la 

importància que té la Paraula de Déu en la vida de l’Església (cf. 283-289).
a.- L’Església neix de la Paraula de Déu i viu d’ella. La seva primera 

tasca és escoltar la Paraula, seguint el model de Maria, la Mare de Déu de 
l’escolta.

b.- L’escolta de la Paraula, condueix al seu anunci. Per això tota l’Església 
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està al servei de la proclamació de la Paraula. La Paraula de Déu està en 
l’origen de la missió de l’Església.

c.- La catequesi neix del mandat missioner del Senyor i té com a objec-
tiu “fer ressonar contínuament l’anunci de la Pasqua en el cor de cada 
persona, perquè la seva vida es transformi” (55). És una realitat dinàmica 
al servei de la Paraula de Déu.

d.- El ministeri de la Paraula i l’anunci de l’Evangeli correspon a tot el 
poble de Déu, que per la unció de l’Esperit participa de la missió profètica 
de Crist. “Com l’evangelització, també la catequesi és una acció de la qual 
tota l’Església se sent responsable” (287, cf. 111). La responsabilitat és 
de tots, perquè “cada membre del poble de Déu es converteix en deixeble 
missioner” (EG 120).

e.- Ara bé, la responsabilitat en el ministeri de la Paraula difereix segons 
els dons, carismes i ministeris rebuts.

2.- AL SI DE LA DIÒCESI
a.- L’anunci de la Paraula es realitza en el si d’una Diòcesi, que és 

“l’Església encarnada en un espai determinat” (EG 30). Cada Diòcesi és 
reunida per la Paraula de Déu i està cridada a proclamar-la i difondre-la, 
fins fer-la arribar als llocs més allunyats, a les perifèries (cf. 295).

b.- Tota la comunitat cristiana que forma la Diòcesi “és responsable de 
la catequesi, encara que només uns pocs rebin del Bisbe el mandat de ser 
catequistes. Aquests actuen i treballen en forma eclesial en nom de tota 
l’Església “(296).

3.- UNA VOCACIÓ ESPECÍFICA
a.- Ser catequista és una vocació específica que té la seva arrel en la 

vocació comuna de tot el poble de Déu. El seu servei “és viscut dins 
d’una comunitat que és el subjecte principal de l’acompanyament en la 
fe” (111).

b.- La vocació al ministeri de la catequesi brolla del sagrament del 
baptisme i s’enforteix amb la confirmació. Per aquests sagraments, el laic 
participa de l’ofici sacerdotal, profètic i reial de Crist (cf. 122).

c.- Alguns fidels se senten cridats per Déu a assumir la missió de cate-
quistes en la comunitat cristiana. “Aquesta crida personal de Jesucrist i 
la relació amb Ell són el vertader motor de l’acció del catequista” (122).

d.- Per ser ministre de la Paraula la primera condició és haver-la escol-
tat, meditat, viscut i celebrat, perquè “només l’oient pot també anunciar” 
(283). Al cor de la proposta evangelitzadora hi ha “una comunitat de 
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deixebles missioners, de persones que fan l’experiència viva del Crist 
ressuscitat i viuen relacions noves generades per Ell” (303 a).

e.- L’Església discerneix aquesta vocació i confereix la missió de cate-
quitzar (cf. 122). Correspon a el Bisbe, com a primer responsable de la 
catequesi a la diòcesi, encomanar la missió de catequitzar (cf. 114).

4.- LA IDENTITAT DEL CATEQUISTA: TESTIMONI, MESTRE, 
ACOMPANYANT

Al Directori es descriu amb aquests termes la identitat del catequista: és 
testimoni de la fe i custodi de la memòria de Déu, mestre i mistagog, acom-
panyant i educador (113).

a.- En primer lloc, el catequista és testimoni de la fe. “El testimoni de la 
vida és necessari per a la credibilitat de la missió” (113). El Directori insis-
teix en aquest punt. El catequista no es limita a transmetre un missatge, sinó 
que es tracta de compartir la vida que prové de Déu i comunicar l’alegria 
d’haver trobat el Senyor (68). “Qui introdueix en els misteris és, en primer 
lloc, un testimoni” (97). El catequista és testimoni que anuncia la salvació 
realitzada en Jesucrist. “La vida del testimoni, que ha experimentat la sal-
vació, esdevé en allò que toca i mou a  l’interlocutor” (58).

És, també, custodi de la memòria de Déu. La fe conté la memòria de la 
història de Déu amb la humanitat. La vocació específica del catequista és 
custodiar aquesta memòria i despertar-la en els altres.

b.- És mestre i mistagog. Es tracta d’una doble tasca: ser mestre que trans-
met el contingut de la fe i mistagog que introdueix en el misteri de Crist.

c.- És acompanyant i educador. D’acompanyar amb paciència i amb sentit 
gradual i, al mateix temps, educar sabent escoltar i guiar el dinamisme de 
maduració.

5.- QUE CRIST PRENGUI FORMA EN NOSALTRES (FORMACIÓ 
DEL CATEQUISTA)

Per poder dur a terme aquesta missió es necessari conformar-nos amb 
Crist, que Ell prengui forma en nosaltres, ser modelats a la seva imatge. “La 
formació és un procés permanent que, sota el guiatge de l’Esperit i dins del 
si viu de la comunitat cristiana, ajuda al batejat a prendre forma, és a dir, a 
revelar la seva identitat més profunda que és la de fill de Déu en relació de 
comunió profunda amb els altres germans” (131).

a.- La formació del catequista no consisteix només en una instrucció que es 
rep, sinó que pretén la transformació de la persona, la seva obertura a l’acció 
de l’Esperit perquè interioritzi l’Evangeli i se senti deixeble missioner.
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b.- La formació vol capacitar el catequista per comunicar l’Evangeli, 
acompanyar i educar en la fe als germans (cf. 132). Té tres aspectes:

1) “Ser” i “sebre ser amb”.- Per formar-se com a testimonis de la fe i 
custodis de la memòria de Déu

Es tracta de créixer i madurar en sentit humà, cristià i missioner, des de 
l’interior de la persona. Inclou viure les relacions humanes i eclesials de 
manera fraterna i serena.

2) “Sebre” .- Per formar-se com a mestres i mistagogs
El catequista ha d’aprofundir i estudiar el missatge que ha de transmetre, 

familiaritzant-se amb la Sagrada Escriptura i el Catecisme de l’Església. És 
important també conèixer la persona concreta i el context sociocultural en 
què viu.

3) “Sebre fer” .- Per formar-se com acompanyants i educadors
Per a això s’han de conrear certes virtuts (llibertat interior, gratuïtat, dedi-

cació, coherència) i, a el mateix temps, adquirir competència per comunicar 
i narrar la fe.

6.- EVANGELITZADORS AMB ESPERIT
Com hem dit, “el vertader protagonista de tota autèntica catequesi és 

l’Esperit Sant” (112). Si la catequesi és un procés espiritual, una acció de 
l’Esperit, el catequista haurà de ser un “evangelitzador amb Esperit” (cf. 
EG 259-283), és a dir, algú “que s’obre, sense por de l’acció de l’Esperit 
Sant” (EG 259).

a.- És ell qui manté unida a Crist la vida del catequista, possibilitant ini-
ciar en la fe. Són necessaris evangelitzadors “que anunciïn la Bona Notícia 
no només amb paraules, sinó sobretot amb una vida que s’ha transfigurat en 
la presència de Déu” (EG 259).

b.- L’Esperit Sant ens dóna la força necessària per a evangelitzar. Ell 
“infon, a més, la força per anunciar la novetat de l’Evangeli amb audàcia, 
en veu alta i en tot temps i lloc, fins i tot a contra corrent” (EG 259).

c.- L’Esperit actua en el cor dels homes. “L’Esperit Sant obra com vol, quan 
vol i on vol; nosaltres ens lliuram però sense pretendre veure resultats cridaners. 
Només sabem que la nostra donació és necessària” (EG 279). El catequista, a 
més, ha d’escoltar el que Déu realitza en silenci en la vida de les persones (cf. 
197). La seva tasca és “trobar i mostrar els signes de l’acció de Déu ja presents 
en la vida de les persones i, connectant-hi, proposar l’Evangeli com a força 
transformadora de tota l’existència, a la qual donarà ple sentit” (179).

d.- És l’Esperit el que fa eficaç els esforços realitzats en la catequesi. 
“Per mantenir viu l’ardor missioner es necessària una decidida confiança 
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en l’Esperit Sant, perquè Ell ‘ve a ajudar la nostra feblesa’ (Rm 8,26). 
Però aquesta confiança generosa ha de alimentar-se i per això necessitam 
invocar-lo constantment. Ell pot curar tot el que ens debilita  en l’afany 
missioner” (EG 280).

ESCOLTAR AVUI LA VEU DEL SENYOR
Com ens parla Déu a través de la pandèmia

(Recés EMD, Santa Maria Ferreries, 14 de març de 2021)

Durant aquest temps, juntament amb tota l’Església, repetim les parau-
les del salm 94, que diuen: “tant de bo que avui sentíssiu la seva veu, no 
enduriu els vostres cors!”. Els cristians hem d’estar molt atents a aquesta 
veu, que ens parla de moltes maneres i que és guia per a la nostra vida. 
La veu del Senyor s’escolta especialment a la Sagrada Escriptura, i aquest 
temps de Quaresma és moment singular per deixar que aquesta veu ressoni 
en la nostra vida i vagi transformant el nostre cor. Però la seva veu resso-
na també avui en la història dels homes. El concili Vaticà II va reprendre 
una expressió de Jesús, “signes dels temps”, per indicar que l’Església ha 
d’estar atenta als esdeveniments de la vida dels homes i interpretar-los a la 
llum de l’Evangeli (cf. GS 4). Llegint aquests signes Déu segueix parlant 
a l’Església. El salm 94 subratlla que aquesta veu del Senyor ha de ser 
escoltada “avui”. Comentant aquest salm, diu la carta als Hebreus: atenció, 
germans, que ningú tingui un cor dolent i incrèdul que el porti a desertar 
del Déu vivent (He 3, 12).

En aquest sentit,  la pandèmia de la covid-19 és un d’aquests signes a tra-
vés del qual Déu ens parla. Al començament d’aquesta pandèmia, alguns es 
van afanyar a dir que era un càstig de Déu pel comportament rebel de l’ésser 
humà. Aquesta comprensió ingènua del que passa no respon però a la idea 
de Déu que Jesús ens ha revelat. No crec que Déu s’hagi cansat d’estimar 
la humanitat i que, en un atac d’ira, li hagi enviat una malaltia com a càstig. 
Però sí que crec que aquesta malaltia és una crida a la reflexió i també a 
la conversió. És, sobretot, una oportunitat per tornar a Ell i escoltar amb 
atenció la seva veu, que ens segueix parlant.

Per escoltar-la i acollir-la necessitem llegir el que succeeix a la llum de 
la Paraula de Déu, que ens dóna les claus per interpretar les coses. I neces-
sitam també el do de l’Esperit Sant, que il·lumina la nostra intel·ligència i 
enforteix la nostra voluntat. La tasca de discerniment pot fer-la cadascú per-
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sonalment, però és bo realitzar-la juntament amb altres creients, de manera 
comunitària. Us convit, per tant a demanar-vos, què ens diu Déu a través 
de la pandèmia. Primer cadascú ha de fer-se aquesta pregunta i intentar 
respondre-la. Després, podem dialogar amb la nostra parella o amb el nostre 
equip, que ens ajudarà a descobrir el que “avui” ens està dient el Senyor. 
Jo us presentaré a continuació la meva pròpia reflexió, amb l’esperança 
que us pugui ajudar a escoltar la veu de el Senyor. He destacat set aspectes 
que em sembla que val la pena subratllar. En la vostra reflexió segur que 
apareixeran molts altres elements que ens ajudin a descobrir el que Déu ens 
està dient.

1.- Som fràgils
La irrupció de la pandèmia ens va fer, en primer lloc, més conscients de 

la nostra fragilitat. Ens crèiem molt segurs, però un minúscul virus va posar 
cap per avall tota la nostra manera de viure, les nostres relacions socials i 
fins i tot l’economia mundial i les relacions entre els Estats. En aquest sen-
tit, l’home modern ha rebut una lliçó d’humilitat: som fràgils i vulnerables, 
esteim fets de fang, la nostra carn humana és feble. Algunes persones es fan 
la il·lusió que la ciència ho resoldrà tot, que la medicina donarà resposta a 
tots els nostres mals. Però no som déus sinó homes. Quan es trobi solució 
a aquest virus, vindrà un altre. No som omnipotents. La malaltia i la mort 
amenacen constantment la vida de l’ésser humà.

Aquest sentiment és compartit per la Sagrada Escriptura, que ens ensenya 
a mirar a Déu des d’aquesta situació. Quantes vegades els salms ens parlen 
de la feblesa de l’ésser humà! Som com l’herba -diu un salm- que brolla 
al matí, però a la tarda es seca (cf. Sal 89,6), l’home no dura més que una 
alenada, passa com una ombra (cf. Sal 39, 6-7).

Els salmistes dedueixen dues coses importants de la constatació de la 
vulnerabilitat de l’ésser humà. La primera és que demanen a Déu la saviesa 
per conèixer com som. “Senyor, dóna’m a conèixer la meva fi, i quina és la 
mesura dels meus anys, perquè comprengui la meva caducitat” (Sal 39, 5) 
i, d’aquesta manera, adquireixi “la saviesa del cor” (Sal 89, 12). Creure’ns 
déus va ser l’engany del dimoni en l’origen; només un cor humil pot vèncer 
aquesta temptació i reconèixer davant Déu qui és de veritat. L’important 
no és conèixer el meu aspecte físic ni els compostos químics del meu cos, 
sinó conèixer la meva interioritat, el meu cor, que és el centre de les meves 
accions i desitjos.

En segon lloc, els salmistes ens conviden a viure aquestes circumstàncies 
amb confiança. “Espera en el Senyor, sigues valent, tingues ànim, espera 
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en el Senyor” (Sl 27, 14); “Vós sou la meva confiança. Allibereu-me de 
les meves inquietuds” (Sal 39, 9). Durant aquests dies de pandèmia hem 
hagut de repetir moltes vegades: el Senyor és el meu pastor, no em manca 
res; encara que pas per barrancs tenebrosos, no tinc por de res (cf. Sal 23). 
No tenc por, Senyor, de la malaltia i tampoc de la mort; la meva vida és a 
les vostres mans. En temps d’incertesa és especialment important tenir la 
mirada fixa en Jesús (cf. He 12, 2), que ens diu: “Estic amb vosaltres cada 
dia”; “No tingueu por”.

Us convit a demanar-vos com hem viscut aquesta consciència de la nostra 
fragilitat. La assumim amb pau? ¿Ens ha ajudat a tenir “la saviesa del cor”? 
Aquesta pandèmia, ens ha fet mirar a Déu com a refugi i fortalesa nostra?

2.- Necessitem els altres
Hi ha un segon sentiment que ha brollat   espontàniament en nosaltres 

aquests dies: el sentiment que necessitam els altres. La pandèmia ens ha 
fet més conscients que tots formam part de la mateixa humanitat. El virus 
ens ha igualat a tots, perquè salta fronteres i no s’atura davant el poderós, 
sinó que afecta tots per igual. Som part d’una mateixa humanitat.

També ens ha fet conscients que per aconseguir la salvació es precís 
que tots col·laborem. Ningú pot salvar-se pel seu compte d’un virus com 
la covid-19. Hem de salvar-nos junts, perquè només quan la salut dels 
altres estigui garantida, també ho estarà la nostra. Davant d’una catàstro-
fe natural o un incendi o un naufragi, moltes persones reaccionen amb el 
“que se salvi qui pugui”. Això no val aquí: hem de salvar-nos junts i els 
uns als altres.

Per això és tan absurda aquesta carrera egoista dels països rics -i també 
d’algunes persones- per aconseguir la vacuna. No estarem segurs mentre 
no ho estiguin també els altres, perquè si no, sempre estarà l’amenaça que 
ens arribi al virus o alguna de les seves mutacions. Sent vergonya quan 
veig països d’occident acaparar vacunes oblidant el que passa al sud i 
deixant a la seva sort les vides de milers de persones.

El sentiment que ens necessitam ha sorgit també en advertir que, per sal-
var-nos, necessitam l’entrega generosa d’altres persones, com els sanitaris 
que -sobretot al principi de la pandèmia- van treballar incansablement de 
manera responsable, moltes vegades posant en joc la seva pròpia vida. A 
ells devem el nostre agraïment. Però també necessitam a altres persones 
com els cossos de seguretat, els farmacèutics, els pagesos, els transpor-
tistes, etc. Són molts els que han ajudat a facilitar la vida dels altres. 
Depenem dels altres. Això no és dolent; és la condició humana.
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Aquesta pandèmia hauria de portar a augmentar el nostre sentiment de 
fraternitat amb els altres. En l’Encíclica “Fratelli tutti”, el Papa Francesc 
ens convida a viure aquest sentiment, que té un fonament sòlid en la nostra 
fe. Hem de sentir-nos germans de tots els homes, perquè tots som fills del 
mateix Pare. El Creador ens va concedir a tots igual dignitat i ens ha cridat 
a tots a la felicitat en la comunió amb Ell. Reconèixer això ens porta a pro-
moure una cultura de l’encontre, enfront de la tendència a aixecar murs que 
separen i divideixen.

El Papa Francesc indica que per construir aquesta cultura, hem de conre-
ar en nosaltres les virtuts socials. Es tracta d’unes virtuts molt importants, 
encara que crec que parlam poc d’elles. L’arrel de totes és l’amor, però 
entès d’una manera especial, no com amor a una persona singular sinó com 
a preocupació per allò que és comú i com entrega generosa per portar-ho 
a terme. A això es diu “amor social” o “caritat política”. No em preocup 
només de mi mateix o de la meva família, sinó de tota la societat en què 
visc. L’amor pot portar a cercar aquest bé de tota la societat, encara a costa 
de sacrificar el meu.

Una altra virtut social important és la benevolència, que consisteix a voler 
el bé d’un altre i desitjar el millor per als altres: que siguin feliços, que 
madurin, que arribin a un benestar material i espiritual. Això -diu el Papa- 
ens porta a omplir la vida dels altres de coses belles, sublims, edificants (cf. 
FT 112).

També hi ha la virtut de l’amabilitat. Es tracta d’un estat d’ànim que no 
és aspre i dur, sinó que és afable, suau, que sosté i conforta. És una manera 
de relacionar-se amb els altres, que s’expressa en gestos com tenir un tracte 
amable, intentar no ferir amb paraules i gestos, pronunciar paraules amables 
que encoratgin i cercar alleujar el pes dels altres (cf. n. 223). Això darrer és 
molt important: desitjar descarregar als altres de problemes i preocupaci-
ons, d’urgències i angoixes.

Aquestes virtuts i altres similars (com la capacitat de perdonar, la tole-
rància, la generositat, etc.) ens faran créixer en la consciència que som part 
de la mateixa humanitat. És important “teixir comunitat”, estimar tothom, 
dialogar sempre. Podem demanar-nos com vivim aquestes virtuts: ens preo-
cupam pels altres? ¿Ens importa el bé comú? ¿Som amables i benevolents? 
Com créixer en el sentiment que som part d’una mateixa humanitat?

3.- Respectar la creació
La tercera crida que es pot percebre en aquesta situació de pandèmia que 

vivim és  respectar la creació. La cura que hem de prestar-nos els uns als 
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altres s’ha d’estendre també a la creació. Tot i que no coneixem les causes 
concretes que van donar origen a aquest virus, sí que percebem un abús 
de l’home sobre la naturalesa, que pot tornar-se contra el mateix ésser 
humà. Entre l’ésser humà i la natura hi ha una relació de domini i no de 
respecte ni de cura, guiada per l’afany de sotmetre tot al poder i control 
de l’ésser humà. Oblidam que som part d’aquesta naturalesa i que tot 
està relacionat. Aquesta és una de les tesis que repeteix el Papa Francesc 
a Laudato Si’: hi ha una relació de mútua dependència entre l’ésser 
humà i la natura, perquè formem part de la mateixa; per això, allò que 
degrada la natura, acaba tornant-se contra el mateix home.

Enfront de la lògica del domini sobre la natura, hem d’adoptar una 
mirada contemplativa, és a dir, mirar la terra i la creació com un do que 
hem rebut, de què no som amos. Hem d’aturar-nos per percebre la belle-
sa de la creació. Aquesta actitud ens porta a respectar i a tenir cura de la 
natura. No som amos absoluts, sinó custodis del medi ambient. El nostre 
deure és cuidar-lo per evitar la seva degradació, la pèrdua de biodiversi-
tat i la destrucció de la nostra casa comuna (cf. Catequesi 16-set-2020).

Per a això es necessari viure amb més austeritat, cosa que signifi-
ca no malbaratar els béns que posseïm i, sobretot, els béns naturals. 
L’austeritat no és una virtut que estigui de moda, perquè l’ambient con-
sumista en què ens movem incita justament a allò que és contrari, a la 
despesa, a no privar-se de res, a pensar només en si mateix. Però en la 
tradició cristiana, l’ús auster dels béns materials és condició per apreciar 
allò que és espiritual. En una preciosa oració del missal, li demanam a 
Déu que, sota la seva guia provident “de tal manera ens servim dels béns 
passatgers, que puguem adherir-nos als eterns” (col·lecta diumenge 17 
TO). Si vivim submergits en un univers materialista, serà molt difícil 
que puguem alçar els ulls a Aquell que transcendeix l’espai i el temps.

L’austeritat és també una virtut pròpia de la Quaresma, perquè per 
travessar el desert quaresmal es necessari desprendre’s de moltes coses 
inútils i quedar-se només amb allò que és veritablement important. La 
motxilla del pelegrí no pot estar massa carregada si vol arribar a la meta. 
Si volem l’encontre amb Déu en la soledat del desert, serà necessari 
no caminar molt carregats de coses. Amb això es relaciona una de les 
pràctiques pròpies de la Quaresma, el dejuni, “viscut com a experiència 
de privació”, que ens “porta a descobrir de nou el do de Déu i a com-
prendre la nostra realitat de criatures que, a la seva imatge i semblança, 
troben en Ell el seu acompliment” (Missatge per a la Quaresma del 
Papa Francesc).
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Podem demanar-nos com vivim la nostra relació amb la natura. ¿És de 
contemplació i cura? ¿Som austers o malgastadors?

4.- Revisar els nostres valors
La pandèmia -sobretot el temps de confinament- ha estat una invitació 

a revisar els nostres valors, perquè ens ha ajudat a descobrir també que 
moltes coses que eren supèrflues. Jo veig el temps de confinament com 
una travessia pel desert, semblant a la que va fer Israel. És un temps en què 
quedam privats de moltes coses i, si ho vivim bé, aprendrem a descobrir què 
és l’essencial, allò que perdura i té valor per sempre.

En les impressionants paraules del Papa Francesc pronunciades el 27 de 
març amb la plaça de Sant Pere buida, comparava el coronavirus amb una 
tempesta i deia: “La tempesta desemmascara la nostra vulnerabilitat i deixa 
al descobert aquestes falses i supèrflues seguretats amb les que havíem 
construït les nostres agendes, els nostres projectes, rutines i prioritats. Ens 
mostra com havíem deixat adormit i abandonat allò que alimenta, sosté i 
dóna força a la nostra vida i a la nostra comunitat”.

Tant de bo hagi estat un temps per descobrir també el valor de la família. 
El confinament ens va obligar a conviure molt més temps del que és habi-
tual i us pot haver ajudat a créixer com a matrimoni i també en la relació 
amb els vostres fills. Us convit a mirar enrere, cap a aquest any viscut i a 
valorar si heu sortit enfortits. En fer aquest examen del que s’ha viscut, 
no hem d’oblidar agrair els detalls d’afecte que els altres han tingut amb 
nosaltres durant aquest temps i també saber demanar perdó per les nostres 
deficiències.

Alguns van viure junts aquests dies però no van aprendre a conviure. 
Cadascú es va tancar en si mateix, passant potser la major part del temps 
penjat a internet i a les xarxes socials o veient series a la televisió. L’altre 
dia vaig veure una frase al facebook que deia: “avui que ha caigut  inter-
net a casa he tingut temps per estar amb la família. Semblen bona gent”. 
Certament en aquests dies hem sentit també l’absència d’abraçades i de 
contacte físic amb els nostres éssers estimats, sobretot amb els més grans 
de la casa. Hem hagut d’idear formes per continuar manifestant-los el nos-
tre amor evitant el contacte físic. I esperam el moment de poder besar-los i 
abraçar-los per fer-los sentir tot el nostre amor.

Crec que aquest temps ha estat també una ocasió preciosa per a créixer 
en la nostra relació amb Déu. Pens, sobretot, en les hores de confinament, 
quan disposàvem de més temps perquè no podíem anar als llocs de treball. 
Pens també en tots aquells que encara no han pogut tornar a la feina i que 
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disposen de més temps lliure. Ens ha servit per créixer en l’amor a Déu? 
¿Hem dedicat una estona a pensar en Ell i a sentir el seu amor sobre nosal-
tres? ¿Hem après a pregar pels altres, per tanta gent que ha patit a causa de 
la covid-19? L’oració ens dóna força i alimenta d’esperança el nostre cor, 
perquè ens fa descobrir la presència de Déu en tota circumstància. 

Un signe preciós de que els altres ens importen és resar per ells. A les 
nostres celebracions comunitàries ho venim fent i esper que també ho 
haguem fet en la nostra pregària personal. Recordar-se davant el Senyor de 
les persones que ha mort, dels seus familiars, que moltes vegades no han 
tingut ocasió de despedir-se, dels treballadors, dels científics,... El temps de 
coronavirus és temps d’orants, que es col·loquen amb audàcia i atreviment 
davant Déu, com Abraham o Moisès. Aquests homes ajuden a veure amb 
esperança el futur. I ajuden a escoltar el que Déu ens està dient en aquests 
dies.

5.- Curar el teixit social
Però la crisi sanitària que vivim no només demana canvis a nivell perso-

nal, sinó també com a societat. No obstant això, hem de dir que la sensació 
és que la gent vol passar full com més aviat i oblidar aquest malson per 
tornar al ritme de vida i de consum anterior a la pandèmia. “Passada la crisi 
sanitària, la pitjor reacció seria la de caure encara més en una febre consu-
mista i en noves formes de autopreservació egoista” (FT 35). Seria una pena 
que no aprenguéssim la lliçó de la història.

La pandèmia ha posat en relleu algunes malalties de la nostra societat 
(el Papa Francesc va dedicar les catequesis d’agost i setembre de 2020 a 
aquest tema). La primera és una visió distorsionada de la persona humana, 
que ignora la seva dignitat. De vegades miram els altres com a objectes per 
usar i descartar. Ha estat terrible contemplar com es realitzava una selecció 
(triatge) en els hospitals, decidint quins éssers humans eren dignes de rebre 
cures intensives i quins no ho eren. Enfront de la mirada individualista que 
domina el nostre món, hem de descobrir a l’altre com un do; el proïsme és 
el meu germà i no un estrany. Davant la indiferència de molts, els cristians 
hem de comprometre’ns activament a construir una nova societat en la qual 
els més privilegiats no siguin els més joves i els qui són rics, sinó els petits, 
els pobres, els darrers.

Ha estat revelador el comportament durant la pandèmia amb la gent gran, 
que han estat els més afectats. El nombre de morts de persones majors de 
65 anys és impressionant. Molts van ser cruelment descartats (cf. FT 19). La 
quantitat de morts a les residències de gent gran i geriàtrics, en soledat, és 
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una tragèdia perquè revela que no es va saber protegir la part més feble de 
la societat. És hora, per això, de demanar-nos si no hem d’abandonar aquest 
model i facilitar una atenció a la gent gran en un ambient més familiar. Un 
document vaticà del mes passat demanava replantejar els models d’assistèn-
cia a la gent gran, donant major suport a les famílies (Pontifícia acadèmia 
per a la vida, “La vellesa: el nostre futur”, 2-febrer-2021).

“Si les solucions a la pandèmia porten l’empremta de l’egoisme, ja sigui 
de persones, empreses o nacions, potser puguem sortir del coronavirus, però 
certament no de la crisi humana i social que el virus ha ressaltat i accentuat” 
(Catequesi 9 setembre 2020). Per sortir d’aquesta crisi hem de sentir-nos 
responsables dels altres, contribuint des de la nostra petitesa al bé de tots. 
Cadascú ha d’aportar el millor de si mateix per curar el teixit social. Des 
de les nostres famílies i des del món de les nostres relacions socials és molt 
allò que es pot fer.

6.- Solidaritat
La pandèmia no només ha posat en relleu que tots som germans, sinó que 

ha evidenciat també les diferències entre nosaltres i les desigualtats. Encara 
deim que tots esteim en el mateix vaixell, però la impressió és que nave-
gam en vaixells diferents, perquè mentre alguns no tenen problemes, altres 
semblen enfonsar-se cada dia.

Crida l’atenció el tractament diferent de la pandèmia en els països rics i en 
el tercer món, que ha quedat abandonat a la seva sort. Però un congolès o un 
iranià són persones humanes amb els mateixos drets que nosaltres, inclòs el 
dret a la salut. També dins del nostre propi país la pandèmia ha provocat que 
una àmplia capa de la població, que subsistia amb un salari molt baix i no 
que havia pogut estalviar, ara es veu abocada a la pobresa i augmenten les 
cues dels que demanen ajuda a Caritas, Creu roja o serveis socials. Per això, 
a través d’aquesta pandèmia Déu ens crida a ser més solidaris. Escoltar avui 
la veu del Senyor ens demana estar atents al clam dels pobres, per intentar 
alleujar el seu dolor.

En la tradició de l’Església, l’almoina és un dels mitjans amb els 
que volem mostrar a Déu que és vertader el nostre desig de conversió. 
Responem a l’amor que Déu ens té dirigint la nostra mirada al germà. 
Aquest any aquest gest té un significat especial, perquè ha crescut conside-
rablement el nombre de germans que necessiten la nostra ajuda. Per això, 
una resposta al que Déu ens està dient en la pandèmia és ser generosos 
amb els més necessitats. Us suggereix que concreteu com a família què 
almoina aneu a lliurar per ajudar els més pobres. Seria bo decidir tots junts 
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de quines despeses comuns ens privarem aquesta Quaresma (menjars, roba, 
sortides,... ) i a què els destinarem.

No podem oblidar tampoc a tantes persones que viuen el drama de la fam, 
la guerra o l’exclusió social arreu del món. Tenc por que aquesta pandèmia 
ens hagi fet més egoistes, perquè els mitjans de comunicació s’han centrat 
molt en nosaltres, en les nostres dificultats, i ens han ocultat el dolor de 
tantes persones que segueixen patint més enllà de les nostres fronteres. Hi 
ha moltes altres pandèmies que assetgen la humanitat: la fam, que tants 
pateixen, quan hi ha aliments per a tothom; les guerres, alimentades per 
l’odi i l’afany de domini; els estils de vida consumistes, que submergeixen 
a molts en la pobresa. Que no decaigui la nostra solidaritat amb tots els que 
veuen degradada la seva dignitat. Per a tots volem ser una Església més 
samaritana.

Però val la pena pensar que aquestes ajudes puntuals són només una 
solució d’emergència, que no resolen el problema de fons. En l’Encíclica 
“Fratelli tutti” el Papa ens diu que ser solidaris no és només lliurar un dona-
tiu i realitzar una ajuda puntual als altres. Ser solidaris –sentir-se unit als 
altres éssers humans- exigeix   també “lluitar contra les causes estructurals 
de la pobresa, la desigualtat, la manca de treball, de terra i d’habitatge, la 
negació dels drets socials i laborals” (FT 116). Això implica desenvolupar 
polítiques solidàries i també treballar per una economia que estigui al servei 
del desenvolupament integral de la persona i que no deixi a ningú a la vora 
de camí.

7.- Forts en l’esperança
Pens que, enmig d’aquesta situació difícil, en què moltes persones estan 

cansades (es parla de “fatiga pandèmica”) i desanimades, els cristians hem 
de mantenir-nos “ferms en l’esperança que professam” (He 10, 23). Un 
preciós escrit de segle II -la carta a Diognet- diu que els cristians són “com 
l’ànima al cos” (cap. 5). També avui els cristians hem de ser l’ànima de la 
nostra societat, el llevat que fermenta la massa (cf. Mt 13, 33), el motor que 
infon energia. El Papa Francesc, en el seu Missatge per a la Quaresma, ens 
ha demanat “viure una quaresma amb esperança”. En aquest moment, en 
què tot sembla fràgil i incert, es necessari ajudar els altres a viure aquesta 
esperança.

Per a això necessitam, en primer lloc, apropar-nos a la font de tot consol 
que és Déu mateix. Són molt belles les paraules del començament de la 
segona carta als corintis, en les que Pau dóna gràcies a Déu perquè “ens 
consola en qualsevol tribulació nostra fins al punt de poder consolar nos-
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altres als altres en qualsevol lluita, mitjançant el consol amb què nosaltres 
mateixos som consolats per Déu” (2 Cor 1, 4). Nosaltres podrem consolar 
i infondre esperança si abans ens hem omplert de Déu. Podem viure aquest 
temps de Quaresma com una oportunitat per a tornar la nostra mirada a 
Déu i confiar en el seu amor. La situació que vivim ens impulsa a cercar 
l’essencial, a beure en les fonts que ens condueixen a “l’aigua viva” (Jn 4, 
10) que és l’Esperit Sant.

Com a éssers humans, compartim amb els altres els temors davant la 
pandèmia i el desànim davant les restriccions, però tenim en nosaltres un 
Esperit que ens encoratja i que “fa noves totes les coses” (Ap 21, 5). Pensem 
en els primers deixebles, que també es van trobar “confinats” al Cenacle i 
que estaven plens de temors i incerteses, fins que va arribar l’Esperit i els 
va omplir d’audàcia i llibertat. Amb la força de l’Esperit, també nosaltres 
podrem acompanyar els altres i sostenir-los en l’esperança que nosaltres 
rebem de Déu. En aquesta quaresma, estiguem més atents a “dir paraules 
d’alè, que reconforten, que enforteixen, que consolen, que estimulen” (FT, 
223).

Els cristians som testimonis d’un temps nou. La pandèmia ha provocat 
que moltes persones hagin posat en crisi el model narcisista de l’esser 
humà, dominant en el nostre entorn, i que s’hagin plantejat amb seriositat el 
sentit de les seves vides. Com deixebles de Jesús, podem presentar el model 
del Mestre, que omple de sentit i d’esperança la vida de l’ésser humà. El 
cristià ha d’estar “disposat sempre per donar explicació a tot el que demani 
una raó de la nostra esperança” (1 Pe 3, 15).

-----------------

Durant la crisi tots hem aplaudit als metges i infermers com a signe 
d’aprovació i d’alè. Però no ens conformem amb aplaudir. Com a cristians 
hem de lluitar per fer realitat els ideals; hem de somiar en gran, pensar en 
un món millor i treballar per construir-lo (cf. Catequesi 30-set-2021). Tenim 
una proposta alternativa a aquest món i hem d’oferir-la amb humilitat però 
també amb claredat. Creim en una civilització de l’amor, que cadascú de 
nosaltres pot construir cada dia. Estiguem atents a la veu del Senyor en 
aquesta pandèmia. Tant de bo que tant de dolor no hagi estat inútil i ens 
mogui a adoptar un nou estil de vida i uns nous valors (cf. FT 33. 35). Tant 
de bo que avui sentim la veu del Senyor!
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PARAULES EN FINALITZAR  EL VIACRUCIS
(Parròquia de Sant Francesc, Maó 28 de març de 2021)

La meditació del viacrucis ens ajuda a endinsar-nos en els sentiments de 
Crist durant la seva passió i a contemplar l’amor extraordinari que Déu ens 
ha manifestat en la creu de Crist. Tot el que celebram durant la Setmana 
Santa només té una clau: és manifestació de l’amor de Déu, un amor que 
no és resposta al nostre amor, sinó que va per davant, perquè ell sempre ens 
estima primer (cf. 1 Jn 4, 10). Jesús va sofrir i morir lliurement per amor, 
no per casualitat, ni per necessitat, ni per fosques forces o per altres raons 
de la història, sinó perquè ens estima.

En contemplar els passos que el condueixen a lliurar la seva vida a la creu, 
podem endevinar fins a quin punt arriba l’amor de Déu. Podem pensar en el 
terrible sofriment físic que suposen els flagells, caure sota el pes de la creu 
i, sobretot, la crucifixió i mort a la creu. A això se suma el sofriment moral 
de veure’s  condemnat pel poble, abandonat pels seus deixebles, insultat 
i menyspreat. Quan pensam en tot això només podem dir com Sant Joan: 
“Déu ha estimat tant a el món que ha donat el seu Fill únic, perquè no es 
perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna”. A la creu 
cadascú de nosaltres hem estat estimats, perdonats, curats. Per això la creu 
és per a nosaltres font de vida i font de salvació. Jesús, el fill de l’home, ha 
estat elevat sobre la terra perquè tots els qui creuen en Ell tenguin la vida 
eterna.

El més important és que, mentre resam aquestes estacions, deixem que la 
nostra ànima i tot el nostre ésser quedi ple amb aquest misteri d’amor. Hem 
de sorprendre’ns una i altra vegada d’aquest amor extraordinari manifestat 
per Jesucrist. I repetir amb Sant Pau: em va estimar i es va entregar per mi! 
Advertir l’amor de Déu ens conduirà a viure també nosaltres en aquest amor 
i no témer la renúncia, la creu, el sacrifici per amor als altres. En contemplar 
l’amor de Crist el nostre ésser queda desbordat i transmet també amor a tots.

Durant aquesta Setmana Santa, deixem que l’amor de Déu ens ompli 
i que, a través nostre, arribi a moltes persones. De manera particular, el 
nostre amor ha d’arribar als més pobres i als que pateixen, amb els que 
Jesús va voler identificar-se. En els nostres dies són moltes les persones 
que pateixen a causa del covid-19 o de les conseqüències econòmiques que 
estan suposant les mesures sanitàries i les restriccions que tenim. Són ells 
els que han de notar que els cristians celebram la Setmana Santa, que durant 
aquesta setmana tan especial viurem uns misteris d’amor que ens empe-
nyen a posar-nos al seu servei i prestar-los la nostra ajuda, com Església 
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samaritana. Estimar nosaltres a tots serà la millor manera de dir a Déu que 
reconeixem i agraïm l’amor immens que ens ha manifestat en la passió i 
mort del Salvador.

ESCRITS SETMANALS

EL VIRUS DE L’INDIVIDUALISME 
(Full dominical 03-01-2021)

Benvolguts diocesans: 
En la recent Encíclica “Fratelli tutti”,el Papa Francesc ha denunciat amb 

força el “virus de l’individualisme”, que és un dels grans mals que afecten 
la nostra societat i que impedeix que sentim que l’altre és el nostre germà. 
Quan la nostra conducta es regeix per la cerca egoista dels propis interessos 
i del benestar personal, es creen distàncies amb els altres i fins i tot se’ls 
considera com a competidors. Vivim en una època que reivindica amb insis-
tència els drets individuals, oblidant que tots formen part d’una comunitat. 
adverteix el Papa que “l’individualisme radical és el virus més difícil de 
vèncer. Enganya. Ens fa creure que tot consisteix a donar curs a les nostres 
ambicions, com si acumulant ambicions i seguretats individuals poguéssim 
construir l bé comú” (n. 111). 

L’individualisme pot ser viscut també per un grup o una societat deter-
minada, que pot tancar-se en si mateixa, rebutjant tot el que ve de fora. 
llavors, es mira als altres com a competidors perillosos i s’actua des de la 
or i la desconfiança (cf. n. 152). Manifestacions d’aquest entossudiment 
són els nacionalismes tancats, el rebuig dels emigrants o la insensibilitat 
davant els més febles. En un món dominat per l’individualisme es deixen 
al marge les persones “si encara no són útils” (com els no nascuts) o si “ja 
no serveixen” (com els ancians)”. Comenta el Papa que la falta de fills, 
que provoca l’envelliment de les poblacions, juntament amb l’abandó dels 
ancians a una dolorosa soledat són manifestacions que “només compten els 
interessos individuals” (n. 19). 

Ara bé, aquest món individualista ens aboca a la solitud i al buit, perquè 
viu de l’immediat i està mancat d’un projecte comú: “es creen noves barre-
res per a la autopreservació, de manera que deixa d’existir el món i única-
ment existeix ‘el meu’ món, fins al punt que molts deixen de ser considerats 
éssers humans amb una dignitat inalienable i passen a ser només ‘ells’” (n. 
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27). L’individualisme condueix a una cultura de murs, “d’aixecar murs, 
murs en el cor, murs en la terra per a evitar aquesta trobada amb altres cul-
tures, amb altres persones. I qualsevol que aixequi un mur, qui construeixi 
un mur, acabarà sent un esclau dins dels murs que ha construït, sense horit-
zons. Perquè li falta aquesta alteritat” (n. 27). Apareix llavors la indiferència 
còmoda i freda davant els altres. Ens acostumem a mirar de costat, a passar 
de llarg davant el qui sofreix. 

La vacuna per aquest virus és l’obertura del cor als altres. Hem d’anar 
més enllà de les reaccions primàries, per integrar als altres. Una persona, 
una cultura, un poble, s’enriqueix quan s’obre als altres. l’individualisme no 
ens fa més lliures, “Només la suma dels interessos individuals no és capaç 
de generar un món millor per a tota la humanitat” (n. 105). Per contra, la 
capacitat d’ampliar el nostre cercle i d’acollir a tots ens fa madurar com a 
persones i com a societat

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

LA CRECIENTE AGRESIVIDAD
(Full dominical 10-1-20)

Queridos diocesanos:
Una sociedad individualista como la nuestra tiende a ser muy agresiva, 

porque mira al prójimo como a un extraño e incluso como un competidor. 
En lugar de abrirse al gozo de tener al otro como a un hermano, lo mira 
con miedo y recelo, lo que provoca conductas agresivas. Así lo ha denun-
ciado el Papa Francisco en la Encíclica “Fratelli tutti”: “El individualismo 
consumista provoca mucho atropello. Los demás se convierten en meros 
obstáculos para la propia tranquilidad placentera. Entonces se los termina 
tratando como molestias y la agresividad crece” (n. 222).  

El Papa Francisco detecta esta agresividad en diversos ambientes. Está 
presente, sin duda, en los medios de comunicación y las redes sociales, en 
las cuales parece haberse perdido el respeto al otro. En las redes se favore-
ce “la ebullición de formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, 
descalificaciones, latigazos verbales hasta destrozar la figura del otro, en 
un desenfreno que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo sin que 
termináramos destruyéndonos entre todos” (n. 44). Todo el mundo digital 
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provoca la pérdida de contacto humano y favorece el desprecio de los otros, 
sobre todo de los más débiles. Lo peor –dice el Papa- es que también los 
cristianos entran en este juego de violencia verbal a través de internet o de 
los foros de intercambio digital, olvidando la misma esencia de su fe.

Pero hay algo más, porque toda esa violencia y descontento puede ser 
aprovechada para manipular al ser humano. Las plataformas digitales favo-
recen los grupos cerrados que difunden noticias falsas y fomentan prejui-
cios. A través de ellas se puede manipular de manera sutil pero invasiva la 
conciencia de las personas y los mismos procesos democráticos (cf. n. 45).

La segunda forma de agresividad que el Papa detecta es la política, tal 
como se practica en muchos países. Para dominar las conciencias se siem-
bra la desesperanza y se suscita al desconfianza. Entonces “se utiliza el 
mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos cami-
nos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la 
estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge su 
parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se 
reduce a la prepotencia del más fuerte” (n. 15). Lamentablemente tenemos 
experiencia de esta forma de convertir la política en un juego mezquino de 
descalificaciones cuyo objetivo es destruir al otro.

Una tercera forma de agresividad la ve el Papa en lo que llama “naciona-
lismos cerrados”, es decir, aquellos que pierden el sentido social y promue-
ven nuevas formas de egoísmo, que se presentan como si fueran el bien de 
la nación (cf. n. 11). Estos nacionalismos provocan el cierre en sí mismos y 
son incapaces de acoger a los demás. “El inmigrante es visto como un usur-
pador que no ofrece nada” (n. 141). Se piensa ingenuamente que un pueblo 
puede desarrollarse al margen de la ruina de los demás y que cerrándose al 
resto estarán más protegidos. Por temor al otro, se crean murallas defensi-
vas (cf. n. 146). 

Para hacer frente a tanta agresividad, debemos ir más allá de las reaccio-
nes primarias y favorecer una reflexión serena, que nos conduzca a darnos 
cuenta de que el otro no es un enemigo, de que nos necesitamos y que 
debemos cuidarnos unos a otros.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca
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ANIMAR LA SOLIDARITAT
(Full dominical 17-01-2021)

Benvolguts diocesans: 
Algunes paraules són tan grapejades que acaben perdent el seu significat. 

Això pot succeir amb la paraula “solidaritat”, que tothom pronuncia, encara 
que a vegades sona com una cosa buida de contingut. Així ho adverteix el 
Papa Francesc en la seva Encíclica “Fratelli tutti” (cf. n. 14, 116), en la qual 
presenta la solidaritat com una virtut necessària per a vèncer l’egoisme i 
créixer en la fraternitat. Us comento algunes idees que el Papa exposa. 

La primera cosa és que es tracta d’una virtut social. Amb això es vol 
subratllar que no es tracta d’un sentiment superficial ni d’una cosa pas-
satgera. Ja el Papa Sant Joan Pau II va definir la solidaritat com “la deter-
minació ferma i perseverant d’obstinar-se pel bé comú; és a dir, pel bé de 
tots i cadascun, perquè tots siguem veritablement responsables de tots” 
(Sollicitudo rei socialis, 38). És una virtut que neix –diu Francesc de “saber-
nos responsables de la fragilitat dels altres buscant una destinació comuna” 
(n. 115). 

Per això, la solidaritat no consisteix a realitzar alguns actes generosos 
esporàdics, sinó a actuar units com a comunitat. El terme “solidaritat” pro-
cedeix del llatí “solidus”, que significa sòlid, massís, consistent, complet, 
sencer. Ser solidari és sentir-se unit formant una sola cosa amb els altres, 
de manera que pensem i actuem en termes de comunitat, donant prioritat 
al bé de tots per sobre dels interessos particulars. La virtut de la solidaritat 
genera unes actituds, que són fruit de la conversió personal. L’expressió 
més concreta de la solidaritat és el servei, és a dir, el “fer-se càrrec dels 
altres”. Servir –adverteix el Papa- és deixar de costat els nostres afanys i 
desitjos per a posarnos a cuidar dels més fràgils. Una altra expressió de la 
solidaritat és l’actitud d’atenció i cura tant de les persones com de la casa 
comuna, que és el nostre planeta. 

Però la solidaritat va més enllà de tenir gestos d’ajuda puntual als altres. 
Ser solidaris –sentir-se unit als altres éssers humans exigeix també “lluitar 
contra les causes estructurals de la pobresa, la desigualtat, la falta de treball, 
de terra i d’habitatge, la negació dels drets socials i laborals” (n. 116). Això 
implica desenvolupar polítiques solidàries i també treballar per una econo-
mia solidària, que no deixi persones a la vora del camí. 

Si volem un món més solidari, serà necessari finalment educar en la soli-
daritat, la qual cosa requereix el compromís de tots. Les famílies són les 
primeres responsables d’educar en els valors de l’amor i la fraternitat, de 
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l’atenció i de la cura de l’altre. També les escoles i les associacions juvenils 
contribueixen a educar en la llibertat i el respecte recíproc. Finalment, els 
que es dediquen a la cultura i als mitjans de comunicació tenen una gran 
responsabilitat en aquesta educació (cf. n. 114). La solidaritat és un valor 
que cada dia cal conquistar, en el qual hem de créixer contínuament. No ens 
podem conformar amb les situacions d’injustícia, sinó que hem de créixer 
en solidaritat, vivint l’actitud de proximitat que va tenir el bon samarità.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

BENEVOLENCIA Y AMABILIDAD
(Full dominical 24-1-20)

Queridos diocesanos:
Me ha llamado la atención que el Papa Francisco hable en su Encíclica 

“Fratelli tutti” de estas dos virtudes sociales, que quizás habíamos olvidado 
y que, sin embargo, son un fuerte antídoto frente al individualismo que 
domina nuestra sociedad. 

La virtud de la benevolencia aparece ya en la carta a los Gálatas, entre 
los frutos que obra el Espíritu Santo en nosotros (5, 22). Consiste en buscar 
el bien de los demás, desear lo mejor para ellos: su crecimiento, su madu-
ración y su bienestar tanto material como espiritual. La expresión latina es 
muy ilustrativa porque bene-volere significa literalmente “querer el bien”. 
Es –explica el Papa- “un fuerte deseo del bien, una inclinación hacia todo lo 
que sea bueno y excelente, que nos mueve a llenar la vida de los demás de 
cosas bellas, sublimes, edificantes” (n. 112). Frente a la tentación de clau-
surarnos en nosotros mismos, hemos de promover el bien, para nosotros y 
para la humanidad. Sólo así podremos crecer como sociedad.

También la virtud de la amabilidad aparece mencionada por san Pablo en 
la carta a los Gálatas. Con ello se refiere a un estado de ánimo que no es 
áspero y duro, sino que es afable, suave, que sostiene y conforta. Es una 
manera de relacionarse con los otros, que se expresa en gestos como tener 
un trato amable, intentar no herir con palabras y gestos, pronunciar palabras 
amables que alienten y buscar aliviar el peso de los demás (cf. n. 223). Esto 
último es muy importante: desear descargar a los demás de problemas y 
preocupaciones, de urgencias y angustias.
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El Papa Francisco hace un hermoso elogio de la amabilidad cuando escri-
be: “La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las 
relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de 
la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser 
felices” (n. 224). Una persona amable nos ayuda a que la existencia sea más 
soportable: “de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable, 
que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para 
regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un 
espacio de escucha en medio de tanta indiferencia” (n. 224).

Una sociedad necesita cultivar estos valores, si no quiere acabar domi-
nada por el egoísmo, la violencia, la corrupción y la indiferencia. Vale la 
pena realizar el esfuerzo de ser benevolentes y amables para hacer posible 
una convivencia sana. Cuando estas virtudes se hacen cultura y entran en el 
estilo de vida de una sociedad, se favorecen las relaciones sociales y se abre 
el camino para buscar consensos y construir puentes (cf. n. 224). Todavía 
estamos a tiempo de cultivar estas virtudes. “Hay personas que lo hacen y 
se convierten en estrellas en medio de la oscuridad” (n. 222).

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

PROTEGIR ALS MÉS FEBLES
(Full dominical 31-01-2021)

Benvolguts diocesans: 
L’estat modern es fonamenta en una concepció individualista de l’ésser 

humà, que oblida que tots som germans i gaudim dels mateixos drets. Els 
sistemes liberals confien en el criteri de llibertat de mercat i l’eficiència, 
però aquests criteris no garanteixen ni afavoreixen la fraternitat. Poden 
tenir èxit si un està sa i gaudeix de bona posició econòmica, però es mos-
tren incapaços de protegir als més febles, a aquells que no són eficients o 
que han nascut o crescut amb limitacions. El criteri d’eficiència condueix a 
descartar moltes persones que no encaixen en aquest sistema individualista. 

Per això cal que els estats no es limitin a contemplar com funciona el 
mercat, sinó que actuïn protegint i acompanyant als més febles. El valor que 
té la persona humana és immens i res el pot arrabassar: els lents, els febles, 
els malalts o els ancians tenen la mateixa dignitat i drets que els altres. 
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Invertir en la seva cura pot no ser rendible, però és necessari per a construir 
una societat veritablement humana. Així ho subratlla el Papa en l’encíclica 
Fratelli tutti: “una societat humana i fraterna és capaç de preocupar-se per 
a garantir de manera eficient i estable que tots siguin acompanyats en el 
recorregut de les seves vides, no sols per a assegurar les seves necessitats 
bàsiques, sinó perquè puguin donar el millor de si, encara que el seu rendi-
ment no sigui el millor, encara que vagi lent, encara que la seva eficiència 
sigui poc destacada” (n. 110). 

La protecció dels més febles exigeix importants transformacions en la 
societat, que només una sana política pot dur a terme. Per a això és neces-
sari, en primer lloc, superar una visió d’immediatesa de la política. Si de 
debò posem en el centre la dignitat de cada persona, la política no pot mou-
re’s només en el curt termini ni ser moguda per interessos electorals (cf. n. 
178). Necessitem polítics que pensin projectes a llarg termini que mirin al 
bé de tots. 

És necessari, a més, que la política no estigui sotmesa al dictat de les 
finances (cf.n. 177), perquè la lògica eficiència del mercat no té en compte 
als més febles. L’economia ha d’estar integrada en un projecte polític més 
ampli, que coordini i lideri els canvis necessaris. La rendibilitat i el rèdit 
ràpid no poden ser el criteri determinant. La llibertat de mercat no garanteix 
els drets de tots. 

Els polítics han de posar en el centre dels seus interessos l’atenció a la fra-
gilitat de cada home i de cada poble. Diu amb claredat el Papa: “les majors 
angoixes d’un polític no haurien de ser les causades per una caiguda en les 
enquestes, sinó per no resoldre efectivament el fenomen de l’exclusió social 
i econòmica” (n. 188). La protecció dels més pobres –afegeix el Papa- no 
pot consistir a donar-los diners. Això és una solució provisional, que val en 
moments d’emergència. El que veritablement l’ajuda s assegurar la possibi-
litat de treballar i desenvolupar d’aquesta manera totes les seves capacitats. 
Per això, tots els esforços han de centrar-se en “aconseguir que l’organitza-
ció d’una societat asseguri a cada persona alguna manera d’aportar les seves 
capacitats i el seu esforç” (n. 162). 

Davant la temptació de desentendre’ns dels altres, tinguem el coratge de 
mirar de cara a l’home ferit, tirat a la vora del camí i, “cuidem la fragilitat de 
cada home, de cada dona, de cada nen i de cada ancià, amb aquesta actitud 
solidària i atenta, l’actitud de proximitat del bon samarità” (n. 77).

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca
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LOS INMIGRANTES SE CONVIERTEN EN UN DON
(Full dominical 7-2-2020)

Queridos diocesanos:
En nuestras sociedades individualistas se detecta un temor e incluso un 

rechazo del inmigrante. No son pocos los que, ante la llegada de inmigran-
tes, tienen miedo de perder su propia identidad o de disminuir su posición 
económica o social. Estos miedos, que suelen ser alentados de manera inte-
resada por los populismos, provocan reacciones de desconfianza e incluso 
de violencia. El Papa Francisco nos ha ofrecido una serena reflexión sobre 
este tema en la Encíclica “Fratelli Tutti” (sobre todo en los nn. 37-41 y 
128-141).

Lo primero que debemos considerar es que el inmigrante no es menos 
persona que los que viven en el país. Cuando no se les considera suficien-
temente dignos de participar en la vida social como cualquier otro, “se 
olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona” (n. 
39). Nadie dirá que no son humanos pero, en la práctica y en el modo de 
tratarlos se está mostrando que se les considera menos valiosos y, quizás, 
menos humanos. 

Debemos considerar también que, detrás de la inmigración, hay vidas 
que se desgarran. Muchos escapan del hambre, la guerra o de catástrofes 
naturales. Otros sueñan con una oportunidad de mejorar su vida y la de 
sus familias. Es verdad que lo ideal es evitar las migraciones innecesarias, 
que siempre suponen un desarraigo doloroso. Esto implica ayudar a que 
en sus países de origen tengan posibilidades reales de vivir con dignidad. 
Pero también es cierto que todo ser humano tiene derecho de encontrar el 
lugar donde pueda desarrollarse integralmente tanto él como su familia. 
Son cuatro los verbos que suele repetir el Papa en sus mensajes sobre la 
inmigración: acoger, proteger, promover e integrar.

 El Papa invita también a pensar que “la llegada de personas diferentes, 
que proceden de un contexto vital y cultural distinto del nuestro, se convier-
te en un don” (n. 133), porque nos brinda la oportunidad de enriquecernos y 
nos alienta a crecer. La relación y el contraste con una cultura o una forma 
de pensar diferente, nos ayuda a percibir mejor lo propio y alienta una sana 
apertura a nuevas síntesis que benefician a todos. 

Pero, más allá de estas consideraciones que pueden parecer utilitaristas, 
“existe la gratuidad. Es la capacidad de hacer algunas cosas porque sí, 
porque son buenas en sí mismas, sin esperar ningún resultado exitoso, sin 
esperar inmediatamente algo a cambio” (n. 139). Esta actitud nos permite 
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acoger al extranjero, aunque esto no traiga un beneficio inmediato que sea 
tangible. El inmigrante no es un peligroso usurpador de nada ni un inútil 
que no aporta nada a la sociedad. “Sólo una cultura social y política que 
incorpore la acogida gratuita podrá tener futuro” (n. 141).

En definitiva, hemos de ir más allá de las reacciones primarias y aprender 
a integrar creativamente a los otros. Si nos dejamos llevar por el miedo, 
perderemos la oportunidad de encuentro con el otro, con el que es diferente. 
El inmigrante no es un ser peligroso, sino alguien que tiene la misma ina-
lienable dignidad de todo ser humano y, por ello, es siempre una bendición.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

ENS NECESSITEM! 
(Full dominical 14-02-2021) 

Benvolguts diocesans: 
És necessari combatre l’individualisme atroç de la nostra cultura, deixant 

aflorar els sentiments de pertinença a la humanitat. La crisi de la covid-19 
ens ha fet més conscients que tot està connectat i que ens necessitem els uns 
als altres. La pandèmia va deixar al descobert que, més enllà de les fronteres 
que hem creat, tots pertanyem a la mateixa humanitat i que depenem els uns 
dels altres. 

Com el Papa ens ha recordat en diverses ocasions, ningú se salva tot sol, 
únicament és possible salvar-se junts. En l’Encíclica “Fratelli Tutti”, que 
anem comentant, ens demana “desenvolupar aquesta consciència que avui 
o ens salvem tots o no se salva ningú” (n. 137). L’esperit individualista del 
“salvi’s qui pugui” –que apareix sobretot en moments de crisis- es torna 
fàcilment en un “tots contra tots” (cf. n. 36). 

No podem desenvolupar-nos com a persones aïlladament; necessitem una 
comunitat que ens sostingui, que ens ajudi i en la qual ens ajudem els uns 
als altres a mirar cap endavant (cf. n. 8). L’entossudiment en nosaltres acaba 
destruint-nos, mentre que la trobada amb l’altre ens enriqueix. Com es diu 
en un text preciós del Concili Vaticà II, “l’home no pot trobar la seva pròpia 
plenitud si no és en el lliurament sincer de si mateix als altres” (GS 24). 

Tampoc com a cultura o com a poble podem aïllar-nos dels altres. 
L’obertura sana ens enriqueix amb elements d’altres llocs i cultures; el dià-
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leg amb els diferents ens ofereix l’oportunitat de noves síntesis. “Els altres 
són constitutius necessaris per a la construcció d’una vida plena” (n. 150). 
No podem créixer separadament, perquè cap poble o cultura pot obtenir tot 
només de si. 

La globalització ens ha fet a tots més pròxims, però no ens ha fet més 
germans (cf. n. 12). Els grans projectes per a la humanitat, l’aspiració a 
objectius ambiciosos per al seu desenvolupament, semblen avui utopies 
irrealitzables. Impera la indiferència freda davant les necessitats dels altres 
i la desil·lusió davant metes compartides que impulsin el treball comú. Hem 
perdut el gust de la fraternitat. Vivim junts, perquè ens veiem obligats a 
això, però no apreciem la riquesa i la bellesa de la vida en comú. 

Per això, el Papa convida a fer renéixer el somni de la germanor, que tots 
som fills de la mateixa terra, caminants que avancem units (cf. n. 8). És 
important -diu- “somiar junts”, és a dir, pensar en un futur que inclogui a 
tots, projectar un món en el qual puguem prendre part tots junts; necessitem 
“somiar i elaborar un projecte comú” (n.150). 

Acab aquestes reflexions sobre l’Encíclica amb la següent invitació del 
Papa Francesc: “Somiem com una única humanitat, com caminants de la 
mateixa carn humana, com a fills d’aquesta mateixa terra que ens acull 
a tots, cadascun amb la riquesa de la seva fe o de les seves conviccions, 
cadascun amb la seva pròpia veu, tots germans” (n. 8).

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

TIEMPO DE VOLVER A DIOS
(Full dominical 21-2-2021)

Queridos hermanos:
Comenzamos la Cuaresma, que es un camino que realizamos como Iglesia 

para prepararnos a celebrar el misterio central de nuestra fe, la Pascua de 
Jesucristo. Desde principios del siglo IV, la Iglesia, imitando el tiempo que 
estuvo Jesús en el desierto, dedica cuarenta días para disponerse a subir con 
Jesús a Jerusalén y tomar parte activa en los acontecimientos de su muerte 
y resurrección.

El itinerario cuaresmal consiste, sobre todo, en volverse hacia Dios. Los 
seres humanos tendemos a la dispersión: nos afanamos en mil quehaceres 
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y olvidamos, muchas veces, lo que de verdad importa. Además, nuestra 
memoria es frágil y fácilmente nos olvidamos de Dios y de lo mucho que 
nos quiere. La Cuaresma es tiempo de volver a centrar nuestra vida en Dios, 
de ponerle a Él en el centro de todo: de nuestro pensamiento,  de nuestras 
acciones, de nuestros sentimientos y deseos. La escritora mística Madeleine 
Debrel (1904-1964) decía que nuestro tiempo necesitaba “hombres vueltos 
a Dios”, llenos de Dios, volcados por completo a Él.

Esto requiere recorrer un camino de conversión. Para que nuestro corazón 
se vuelva hacia Dios, es preciso desalojar de su interior todos los ídolos que 
lo habitan, comenzando por el propio “yo”, que con frecuencia ocupa el 
lugar que sólo a Dios corresponde. Pero también será conveniente que cada 
uno examine su conciencia para descubrir cuáles son esos ídolos que tienen 
hechizado nuestro corazón, que le esclavizan y le impiden ser totalmente de 
Dios. El afán por lo material, el deseo hedonista de placer, la indiferencia 
respecto de los otros, son algunos de esos ídolos que deberemos derribar si 
queremos hacer lugar al Dios vivo.

Para realizar este objetivo será preciso marchar al desierto, como hizo 
el pueblo de Israel y como hizo el mismo Jesús. Si queremos escuchar de 
verdad a Dios, tendremos que buscar la soledad, para enfrentarnos perso-
nalmente con Él. Necesitamos también la austeridad, para que nada nos 
impida tratar con Él. En este tiempo de Cuaresma necesitamos encontrar 
este desierto, aún en medio del ruido de nuestras ciudades y entre los afa-
nes cotidianos. Busquemos un tiempo de silencio y oración, un tiempo para 
revisar nuestra vida y pensar lo que Dios significa para nosotros y cómo 
respondemos a su amor. Un tiempo, también, para decirle a Dios que le 
amamos con todo nuestro ser.

En su mensaje para la Cuaresma de este año, el Papa Francisco nos indica 
que, para volver a centrar nuestra vida en Dios, es preciso poner a punto las 
virtudes que dirigen nuestra vida hacia Él y que, por eso, llamamos “teologa-
les”. La Cuaresma –dice- es “tiempo para renovar la fe, la esperanza y la ca-
ridad”. A ello nos ayudarán también los tres medios de los que habla Jesús en 
su predicación: el ayuno, la limosna y la oración, porque “la vía de la pobreza 
y de la privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor hacia el hombre 
herido (la limosna)	y	el	diálogo	filial	con	el	Padre	(la oración) nos permiten 
encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante”.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca
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TEMPS PER A CREURE 
(Full dominical 28-02-2021)

Benvolguts diocesans: 
La Quaresma és un temps oportú per a renovar la nostra fe en Déu. Cada 

setmana d’aquest temps litúrgic ens va convidant a reafirmar la nostra fe, 
fins que arribem a la nit de Pasqua i renovem junts les promeses que vam 
fer en el nostre baptisme i que ens van fer néixer a una vida nova. 

Per a renovar la fe cal, en primer lloc, acollir-la amb més profunditat en el 
nostre cor. Per la fe acceptem com a paraula de veritat i de vida el que Déu 
ens ha revelat. Per això, la primera actitud ha de ser la d’escolta d’aquesta 
veritat, que mereix ser integrada en la nostra vida. Això es realitza no sols 
amb la nostra intel·ligència, sinó amb tot el nostre ésser, que necessita obrir-
se a la novetat de Déu. No està reservat a uns pocs, sinó que correspon a 
tot el poble de Déu. 

Ara bé, la veritat que acollim no consisteix en unes nocions abstractes, 
sinó que té un rostre. En el missatge per a la Quaresma, el Papa ens ha 
recordat que “aquesta Veritat és Crist mateix que, assumint plenament la 
nostra humanitat, es va fer Camí -exigent però obert a tots- que porta a la 
plenitud de la Vida”. Per això, acollir a Crist no pot ser només cosa de la 
nostra intel·ligència, sinó de tot el que som: el nostre pensar, el nostre voler, 
el nostre desitjar. En el fons, si acollim a Crist com a Veritat i Vida és perquè 
l’estimem. Un conegut teòleg va dir que “creure és només estimar, i res pot 
ni ha de ser cregut si no és l’amor. Creure és estimar, estimar absolutament” 
(Hans urs von Balthasar). Quan en la nit de Pasqua diguem “sí, crec”, esta-
rem dient que estimem a Jesús, que confiem en Ell i que, per això, acollim 
la seva paraula de vida. Per la fe “l’home es confia lliurement i totalment a 
Déu” (Dei Verbum, 5). 

En el missatge per a la Quaresma el Papa ens parla del dejuni, que és 
una pràctica tradicional d’aquest temps, com un mitjà que ens ajudarà 
a créixer en l’amor a Déu, perquè en dejunar, comprenem que som 
criatures seves, que aconsegueixen la seva plenitud no quan satisfan 
unes necessitats físiques, sinó quan estimen i són estimades. Dejunar 
significa “alliberar la nostra existència de tot el que destorba”. Per això, 
no es tracta només de deixar de menjar, sinó de privar-nos de tot el que 
ens impedeix obrir les portes del nostre cor a Jesucrist, el Fill de Déu 
salvador. Potser seria convenient que dejunéssim de l’afany consumista, 
de la saturació d’informacions i de la dependència dels telèfons mòbils 
i les xarxes socials. 
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Hi ha un altre element que ens ajudarà a renovar la fe, que és el testimo-
niatge. Manifestar públicament que som cristians no és una conseqüència 
de la fe, sinó que està en la seva mateixa arrel. No hi ha veritable fe si no 
porta amb si el testimoniatge de l’alegria que inunda el nostre cor quan 
hem acollit a Déu. En aquest temps de gràcia que és la Quaresma podríem 
pensar davant qui podríem donar testimoniatge que som cristians i demanar 
al Senyor el coratge i la força necessaris per a manifestar, amb humilitat i 
autenticitat, que Jesús és el nostre Senyor. 

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

VIVIR UNA CUARESMA CON ESPERANZA
(Full dominical 7-3-2021)

Queridos hermanos:
La Cuaresma, tiempo de conversión, nos invita a revisar con sinceridad 

nuestra relación con Dios, que se expresa en la vivencia de las virtudes 
teologales. Quizás no demos demasiada importancia a la virtud de la espe-
ranza, porque nos puede parecer que nos relacionamos con Dios sobre todo 
creyendo en Él y amándole, pero también “la pequeña esperanza” –como 
la llamó el poeta Charles Peguy- es importante porque aunque parece una 
niña que no sabe andar, es la que lleva de la mano a sus hermanas mayores. 
Para crecer en nuestra relación con Dios, es esencial reavivar la esperanza y 
pedir al Padre que infunda en nuestro corazón esta virtud, que nos une a Él.

Esperar en Dios significa poner en él toda nuestra confianza, con la cer-
teza de que es un Padre bueno que nos cuida con cariño. Resulta oportuno 
recordarlo en la situación de pandemia que vivimos, porque el creyente vive 
todos los acontecimientos con la serena certeza de que Dios le ama y de que 
es siempre fiel a su palabra.

La virtud de la esperanza nos da también confianza en el perdón, en que 
la última palabra de Dios es siempre su misericordia. Dice el Papa: “Esperar 
con Jesús y gracias a Él quiere decir creer que la historia no termina con 
nuestros errores, nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que 
crucifica al Amor. Significa saciarnos del perdón del Padre en su Corazón 
abierto” (Mensaje para la Cuaresma). En este tiempo somos invitados 
especialmente a dejarnos reconciliar con Dios (cf. 2 Cor 5, 20) y acercarnos 
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al sacramento del perdón para sentir que el Padre nos ama a pesar de nues-
tras carencias y limitaciones.

Por la virtud de la esperanza y apoyados en las promesas de Cristo, cree-
mos que nuestra vida es un peregrinaje que nos conduce al encuentro con 
el Padre. Esa esperanza llena de sentido nuestra vida y la convierte en un 
camino que realizamos movidos por el deseo de entrar en la eternidad de 
Dios y sentir su abrazo amoroso. A pesar de nuestras flaquezas y de nuestras 
faltas, confiamos en que el Espíritu nos ayudará a permanecer fieles en ese 
caminar hacia el Padre.

Quien vive la esperanza de esta manera, participa de una serena paz y de 
un gran gozo interior, que le ayudan a ser fuerte y paciente en las pruebas y 
dificultades. Esa persona se convierte también en fuente de esperanza para 
los hermanos, a los que anima en la lucha y los estimula para que crezcan 
en la fe y en el amor. Se comprende, entonces, la necesidad grande que tiene 
nuestro mundo de la esperanza. Muchos de nuestros contemporáneos andan 
perdidos y sin rumbo, vacíos de sentido y desesperanzados. A todos ellos 
debemos ofrecer y “dar razón de la esperanza” (1 Pe 3, 15).

La oración es un medio que nos ayudará a crecer en la esperanza, porque 
nos introduce en la intimidad del Padre y nos hace ver desde Él todos los 
acontecimientos. El recogimiento y el silencio contemplativo son manantial 
que llena nuestro corazón de esperanza.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

VIURE UNA QUARESMA DE CARITAT 
(Full dominical 14-03-2021)

Benvolguts diocesans: 
La conversió a la qual ens crida la Quaresma és, sobretot, conversió a 

l’amor. El nostre cor es torna amb freqüència dur i egoista, es tanca en si 
mateix i es torna insensible. En aquest temps demanem al Senyor la gràcia 
de la conversió perquè siguem capaces d’estimar, estimar sempre i estimar 
a tots. 

Per això, el primer és acollir l’amor que Déu ens té i que s’ha manifestat, 
de manera excepcional, en la mort i resurrecció de Jesucrist. Durant aquests 
dies anem meditant aquests misteris, que celebrarem per Setmana Santa, 
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amb la finalitat que ens ajudin a descobrir l’amor immens de Déu i a res-
pondre estimant-lo també nosaltres amb tot el nostre cor, la nostra ànima i 
les nostres forces (Dt 6,6; Mc 12, 30). 

Però el camí de l’amor a Déu sempre desemboca en l’ésser humà. La 
caritat trenca el nostre aïllament i ens fa sortir de nosaltres mateixos per 
a obrir-nos a Déu i als homes, especialment a aquells que están angoixats 
per la pobresa, la solitud, el dolor o la malaltia. A tots ells reconeixem com 
a germans. A tots devem una paraula d’alè i de confiança que els porti a 
sentir-se reconeguts en la seva dignitat i estimats. “La caritat -explica el 
Papa- és l’impuls del cor que ens fa sortir de nosaltres mateixos i que suscita 
el vincle de la cooperació i de la comunió” (Missatge per a la Quaresma). 
En l’encíclica “Fratelli tutti” també ens diu que l’amor porta a buscar sem-
pre el bé de l’altre sense demanar res a canvi, a apreciar-lo i valorar-lo; i 
afegeix: “l’amor a l’altre per ser qui és, ens mou a buscar el millor per a la 
seva vida” (n. 94). 

En aquest context se situa el tercer mitjà que l’Església, seguint el que 
senyala l’Evangeli, recomana per a la Quaresma: l’almoina. El gest de 
lliurar part del que tenim als altres és, d’una banda, expressió del nostre 
autèntic desig de conversió i té per això un sentit penitencial. Però, d’altra 
banda, és manifestació de la nostra solidaritat amb els nostres germans més 
necessitats. El Papa Francesc ens ha demanat que visquem una Quaresma 
de caritat, pensant de manera especial en els que es troben en condicions 
de sofriment, abandó o angoixa a causa de la pandèmia de covid-19 (cf. 
Missatge per a la Quaresma). Seria bo que penséssim com podem ajudar-los 
i quin gest concret d’amor cap a tots realitzarem aquesta Quaresma. 

Seguint les petjades de Crist, que va estimar sense límits, que va reco-
nèixer i va apreciar a cada persona i que va tenir compassió de tots, també 
nosaltres podem manifestar a tots que els estimam, sent solidaris especial-
ment amb els més pobres i compartint amb ells els nostres béns. Viure una 
Quaresma de caritat ens prepararà per a acollir tot l’amor que Déu ens ha 
manifestat en el misteri pasqual, lliurant al seu propi Fill per a donar-nos 
una vida eterna (cf. Jn 3, 16). 

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca



Sr. Bisbe 81

LA BELLEZA DE LA FAMILIA
(Full dominical 20-3-2021)

Queridos diocesanos:
Al cumplirse cinco años de la promulgación de la Exhortación “Amoris 

Laetitia”, el Papa Francisco ha querido promover un año dedicado a la 
familia, en el que tendremos la oportunidad de reflexionar y profundizar en 
aquel importante documento, que recoge las principales aportaciones del 
Sínodo extraordinario que se celebró en el año 2014. Esta iniciativa, que 
comenzó el día 19 de marzo, concluirá, Dios mediante, en junio de 2022, 
cuando se celebrará en Roma el X Encuentro Mundial de las familias.

Este tiempo nos ayudará a conocer mejor el pensamiento de la Iglesia 
sobre el matrimonio y la familia. A partir de la Exhortación “Amoris laeti-
tia” podemos  “hacer experimentar que el Evangelio de la familia es alegría 
que llena el corazón y la vida entera” (AL 200). No olvidemos que nues-
tro plan diocesano de pastoral tiene como campo prioritario de acción las 
familias, porque consideramos que nuestra Iglesia tiene que hacer un mayor 
esfuerzo por estar cerca de las familias y acompañarlas. A nivel diocesano 
dedicaremos una semana en el mes de mayo a profundizar en “Amoris 
laetitia”, pero sería bueno que también se organizaran grupos de estudio de 
este documento en las parroquias y comunidades.

El año de la familia nos tiene que mover, además, a alentar a esas familias 
que se esfuerzan por vivir fieles a las enseñanzas del Evangelio, agrade-
ciéndoles su testimonio, porque “gracias a ellas se hace creíble la belleza 
del matrimonio indisoluble y fiel para siempre” (AL 86). Creo que es muy 
importante también presentar –sobre todo a los más jóvenes- el sacramento 
del matrimonio como un don de Dios que transforma la vida y mostrar la 
belleza de la vida familiar, sin ocultar sus dificultades. 

Tendremos la oportunidad también de revisar la pastoral familiar, con el 
fin de dar mayor protagonismo a las mismas familias. Es importante que 
las familias sean sujetos activos de la pastoral, alentando que cada familia 
sea misionera. No olvidemos que, como se dice en la Exhortación, “cada 
familia, a pesar de su debilidad, puede llegar a ser una luz en la oscuridad 
del mundo” (AL 66).

Finalmente, me parece importante que vivamos la Iglesia como una gran 
familia; ella es “familia de familias” (AL 87). Cada familia es un bien para 
la Iglesia, del mismo modo que la Iglesia es un bien para la familia. Pero, 
sobre todo, el amor vivido en las familias es una fuerza constante para la 
vida de la Iglesia (cf. AL 88).
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Ante cada familia se presenta el icono de la familia de Nazaret, en el 
que se muestra el esplendor del verdadero amor. Nuestra mirada se dirige 
de modo particular en este año jubilar a San José, padre amado, padre en 
la ternura y la obediencia, padre en la acogida y la valentía creativa, padre 
trabajador (cf. Patris corde). A él encomendamos nuestras familias, sin 
olvidarnos también de pedir su intercesión para que sean muchos los jóve-
nes que escuchen la llamada al sacerdocio, a ser “padre y hermano como 
san José”.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

PER VIURE LA SETMANA SANTA 
(Full dominical 28-03-2021) 

Benvolguts Diocesans: 
Comencem en aquest dia la celebració dels misteris centrals de la nostra 

fe. Podem viure aquests dies que s’acosten com un do extraordinari del 
Senyor, que ens ofereix la possibilitat d’unir-nos al misteri de la seva mort 
i la seva resurrecció, un misteri que ens omple de llum i ens salva. En un 
prefaci del temps de Quaresma es diu que són “misteris que ens van donar 
nova vida” i que ens permeten “arribar en plenitud a ser fills de Déu” (pre-
faci I). Us convid a viure amb fe intensa aquesta setmana, encara que la 
pandèmia que patim ens impedeixi participar en alguns actes tradicionals 
d’aquestes dates. 

La primera manera de participar és unint-nos a les celebracions litúrgiques 
d’aquests dies. La litúrgia romana, dins de la seva sobrietat, ens ofereix una 
gran riquesa de textos i símbols, que ens ajuden a connectar amb el misteri 
que se celebra. Us convid a no quedar-vos a casa veient les celebracions 
per televisió i a acudir a les vostres parròquies per a unir-vos a la comunitat 
cristiana en la celebració del Diumenge de Rams i el Tridu de Pasqua. L’any 
passat no vam poder fer-ho, perquè estàvem confinats, però enguany sí que 
tenim l’oportunitat d’acudir a les nostres esglésies i celebrar junts de nou el 
misteri pasqual, sempre guardant les normes sanitàries. 

Per a preparar aquesta celebració i aprofundir-la, és convenient que llegim 
a la nostra casa amb serenitat alguns dels relats de la Passió del Senyor, 
deixant que el text de l’evangeli interpel·li a les nostres vides i descobrint 
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en cada esdeveniment l’immens amor que Déu ens té i que és veritablement 
la clau de lectura de tot el que celebrem. Reservem, doncs, aquests dies un 
temps per al silenci i deixem que Déu parli al nostre cor. 

Com ja sabeu, per segon any no podrem sortir en processó amb les nos-
tres imatges estimades. És una llàstima perquè una processó és una sentida 
manifestació de la nostra fe, un moment d’intensa pregària i, també, una 
catequesi per al nostre poble. Però sí que podrem participar en altres actes 
que les confraries han organitzat i que també ens podran ajudar a introdu-
ir-nos en el misteri de Jesucrist i fer-lo vida. Us deman, per això, que us 
uniu als confrares i germans per a celebrar el Via Crucis, meditar la Passió 
del Senyor, honrar a Santa Maria i venerar les imatges que evoquen els 
esdeveniments sants que celebrem. 

Finalment, és important recordar que el culte cristià sempre va unit a la 
caritat. Enguany potser és més necessari que mai que els cristians donem 
exemple de solidaritat i siguem generosos, ajudant a tants germans que, a 
causa de la pandèmia, s’han empobrit. No podrem treure la imatge de Crist 
en processó, però podem aprendre a descobrir la seva imatge en els rostres 
de les persones que han quedat en l’atur, que no poden arribar a final de 
mes o que han patit la malaltia. A tots ells devem la nostra ajuda perquè és 
impossible celebrar la passió de Jesús sense sentir-nos solidaris de tots ells. 

Us convid, per tant, a viure amb profunditat aquesta Setmana Santa. És 
una setmana de gràcia, en la qual podem experimentar l’amor immens del 
Pare, manifestat en la creu de Crist i sentir-nos impulsats a viure també 
nosaltres en aquest amor. Que tingueu bona Setmana Santa! 

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

ESCRITS EN PREMSA

UN SANT PLE D’HUMANITAT
(Publicat al especial de Sant Antoni del Diario de Menorca,

16 gener 2021)

Quan encara era molt jove, Sant Antoni va abandonar la seva casa i es 
va desprendre dels seus béns per anar-se’n al desert d’Egipte, on va viure 
una vida d’ascesi i de pregària. Després de vint anys vivint en solitud, va 
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acceptar al costat seu a altres amics i companys que volien imitar el seu 
estil de vida, convertint-se en pare i guia d’aquells monjos. Encara que 
va desenvolupar la seva activitat fa més de 1.700 anys, conservam alguns 
texts que recullen els seus consells o descriuen el seu comportament amb 
els monjos. En tots ells apareix l’abba Antoni com un home profundament 
enamorat de Déu però, al mateix temps, exquisidament humà, molt sensible 
a les necessitats dels altres. Extrec d’aquests texts alguns exemples de la 
humanitat de Sant Antoni.

Un primer detall d’aquesta humanitat es reflecteix en la següent anècdota, 
recollida en els «Apotegmes dels pares del desert»: «Un home que caçava 
animals salvatges al desert, va veure abba Antoni que es recreava amb els 
germans i es va escandalitzar. Desitjant mostrar l’ancià que és necessari a 
vegades condescendir amb els germans, li va dir: “Posa una fletxa en el 
teu arc i estira’l”. I així ho va fer. Li va dir: “estira’l més”. I ho va estirar. 
Li va dir novament: “estira’l”. Li va respondre el caçador: “Si estir més de 
la mesura, es trencarà l’arc”. Li va dir l’ancià: “Per tant, així és també en 
l’obra de Déu: si exigim dels germans més de la mesura, es trencaran aviat. 
Es precís de tant en tant condescendir amb les necessitats dels germans”. Va 
veure aquestes coses el caçador i es va omplir de compunció. Es va retirar 
molt edificat per l’ancià. Els germans van tornar també, enfortits, als seus 
llocs». Aquesta anècdota retrata Antoni com un home ple d’humanitat, que 
sap que no es pot estirar massa l’arc ni exigir massa als altres. Les fonts de 
què disposam el retraten com un home profundament auster, però també 
com un home que sap divertir-se i passar una estona distesa amb els ger-
mans. Diu la «Vida d’Antoni» que quan visitava els germans «els entretenia 
amb les seves narracions i els comunicava la seva experiència pràctica» 
(Vita Antonii, 54).

En un altre capítol de la seva vida, Sant Atanasi ens ofereix una descrip-
ció de Sant Antoni i destaca dues coses: que era un home molt pacient i 
que desprenia alegria. No sobresortia -explica- per l’estatura ni per la seva 
figura, sinó per «el seu caràcter assossegat i la puresa de la seva ànima». Al 
mateix temps, «el goig de la seva ànima es transparentava en l’alegria del 
seu rostre». Per això atreia moltes persones. «El seu rostre tenia un encant 
gran i indescriptible», explica. I conclou la descripció amb aquestes parau-
les: «mai estava agitat, ja que la seva ànima estava en pau; mai estava trist, 
perquè hi havia alegria en la seva ànima» (Vita Antonii, 67).

En aquest mateix relat de la Vida apareixen altres detalls d’humanitat. Es 
diu que Antoni era molt parc en el menjar, ja que menjava una sola vegada al 
dia un tros de pa. Preferia també viure en soledat abans de rebre la visita de 
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tantes persones que acudien fins a ell atretes per la seva fama de ser «l’amic 
de Déu». Però va tenir aquest detall: «veient que arribava gent a veure-ho, 
va començar a conrear hortalisses, per tal que els seus visitants tinguessin 
alguna cosa més per a refer-se després d’un viatge tan cansat i tan pesat» 
(Vita Antonii, 50). No li va importar deixar per un moment els seus precs per 
conrear unes hortalisses que no anava a menjar, perquè els altres se sentissin 
bé i poguessin refer-se després del viatge. La clau d’aquest comportament 
es troba en un dels Apotegmes -el tercer-, en què vincula l’amor a Déu i 
l’amor als homes. Diu així: “La vida i la mort depenen del nostre proïsme. 
En efecte, si guanyam al nostre germà, ens guanyam a Déu”. El monjo 
Antoni està convençut que quan siguem jutjats, ens preguntaran si hem 
avançat a estimar el germà. Per això, per guanyar Déu es necessari guanyar 
primer el germà. Com deia un altre eremita, l’abba Apol·lo, «quan veus el 
teu germà, veus Déu». Antoni no va ser només home de profunda oració, 
sinó també una persona de gran caritat, que estava convençut que Déu ens 
espera en tot home que trobam.

Els sants són persones profundament humanes, perquè estan plenes de 
l’amor de Déu. El sant sap estimar el silenci sense defugir l’encontre amb 
l’altre, cercar l’oració sense menysprear el servei, ser exigent amb ell 
mateix i, al mateix temps, comprensiu amb els altres. Sant Antoni va ser 
un sant profundament humà, que gaudia conversant amb els germans, que 
transmetia alegria i que estava sempre disponible per al servei. Encara que 
han passat molts segles, podem contemplar aquest gran referent i aprendre 
a estar molt a prop de Déu, sense oblidar-nos mai dels homes perquè -com 
va escriure Pavel Evdokimov- «el sant és un home humil, semblant a tots, 
però la seva mirada, les seves paraules i els seus actes “tradueixen al cel” 
les preocupacions dels homes i a la terra el somriure del Pare» (El amor 
loco de Dios, p. 66). 

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

NAVEGAMOS EN LA MISMA BARCA
(Publicado en el Diario de Menorca el 4 de febrero de 2021,

día internacional de la fraternidad humana)

Por primera vez celebramos hoy el “Día internacional de la fraternidad 
humana”, que fue fijado para el 4 de febrero de cada año por la Asamblea 
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General de Naciones Unidas, el pasado día 21 de diciembre. En este día, 
en el año 2019, el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad 
Al-Tayyeb, firmaron un importante documento sobre la fraternidad huma-
na. la Encíclica “Fratelli tutti” del Papa Francisco, firmada en Asís el día 3 
de octubre de 2020, quiere recoger y desarrollar los grandes temas plantea-
dos en aquel documento.

Esta conmemoración nos brinda la ocasión de recordar una verdad ele-
mental: que todos los seres humanos formamos parte de una misma familia 
y que, por ello, nos necesitamos unos a otros. Para crecer como personas 
necesitamos de los demás, porque sólo podemos ser nosotros mismos si 
vivimos en relación con el otro. En la raíz de nuestro ser está la apertura 
a los otros; somos constitutivamente seres llamados a trascendernos en el 
encuentro con los demás.

Sin embargo, domina en el ambiente de nuestra sociedad una indiferen-
cia fría y cómoda hacia el otro y una tendencia a cerrarse en sí mismo, 
para preservar “mi mundo”. Es la tentación de construir barreras para la 
autopreservación, de levantar muros que nos protejan de los demás (de los 
inmigrantes, de los más pobres, de los que no piensan como nosotros,…) 
Olvidamos fácilmente que todos los seres humanos tienen la misma digni-
dad inviolable, que debe ser reconocida, respetada, protegida y promovida 
en todas las circunstancias.

La pandemia que estamos viviendo es una oportunidad para darnos cuenta 
de que nadie se salva solo, de que sólo podemos salvarnos todos juntos, 
porque todos navegamos en la misma barca y somos parte de la misma 
humanidad. Sin embargo, no parece que esté generando nuevas formas 
de solidaridad entre nosotros, sino que cada país –e incluso cada persona- 
busca salvarse a sí misma (y conseguir la ansiada vacuna) para volver a la 
vida consumista y egoísta que llevábamos antes del covid-19.

Hemos de recuperar el gozo de pertenecer a una comunidad, la alegría 
del encuentro, el sabor de la fraternidad. Sería bueno que cada uno profun-
dizara en su propia tradición cultural y de pensamiento, para descubrir las 
razones que nos llevan a cultivar la amistad social. Las personas religiosas 
encontramos un fundamento muy sólido a la fraternidad pues creemos que 
todos los seres humanos son hijos de un mismo Dios y por ello pueden ser 
llamados de verdad “hermanos”. El diálogo entre las religiones nos ayudará 
a afianzar esta convicción y a ser instrumentos de paz y reconciliación entre 
los hombres.

Los cristianos estamos convencidos, además, de que Dios ama a los 
hombres con un amor infinito, lo que confiere una dignidad inmensa a cada 
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ser humano, al que sólo puedo reconocer como hermano. Además creemos 
que Cristo derramó su sangre por todos y cada uno, por lo cual nadie queda 
fuera excluido de su amor ni puede quedar fuera de nuestro horizonte. 
Nuestra fe nos compromete a amar sin distinción a cada hombre y mujer 
que habita este mundo.

Quisiera terminar este escrito con unas palabras alentadoras del Papa 
Francisco en “Fratelli tutti”. Dicen así: “Soñemos como una única huma-
nidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta 
misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de 
sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos” (n. 8).

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

EL HAMBRE ES CRIMINAL
(Publicado en el Diario de Menorca el 12 de febrero de 2021)

La emergencia sanitaria que estamos viviendo ha provocado que toda la 
atención del mundo desarrollado se centre en el covid-19 y, quizás, haya-
mos dejado en el olvido que cada día miles de personas mueren a causa 
del hambre y la desnutrición. Mientras que todos los países –y también 
los individuos- luchan por salvarse de la enfermedad (y obtener la ansiada 
vacuna) permitimos que haya hombres y mujeres que mueran a causa del 
hambre o la sed, sin un techo que los cobije o sin acceso al cuidado de su 
salud. En la Encíclica “Fratelli tutti” el Papa Francisco ha dicho de manera 
contundente: “el hambre es criminal, la alimentación es un derecho inalie-
nable” (FT 189).

Debemos tener en cuenta, además, que los efectos de esta pandemia son 
particularmente duros en las personas más vulnerables, provocando un cre-
cimiento de la pobreza y la exclusión. Los expertos calculan que a causa de 
la pandemia durante este año aumentará en 500 millones las personas que 
sufrirán la pobreza y el hambre. Impresiona considerar la magnitud de este 
drama, sobre todo cuando pensamos en cada uno de estos seres humanos, 
en sus rostros y sus historias. 

Esta desigualdad es profundamente injusta. Mientras nosotros disfruta-
mos de altos niveles de consumo, millones de personas están condenadas a 
vivir sin acceso a los suficientes alimentos. “Partes de la humanidad parecen 
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sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano 
digno de vivir sin límites” (FT 18). Parece que no todas las personas tienen 
el mismo valor, sino que, mientras unos pueden despilfarrar los recursos, 
los otros están condenados a vivir y morir sub-alimentados y privados de 
sus derechos básicos.

La campaña de Manos Unidas de este año nos pide “contagiar solidaridad 
para acabar con el hambre”. La respuesta al desafío del hambre es ser soli-
darios de las personas que la padecen, sintiéndonos unidos a ellos, haciendo 
nuestro su sufrimiento. Esto exige reforzar nuestro compromiso personal, 
apoyando y financiando proyectos de desarrollo humano integral, como los 
que lleva a cabo desde hace 62 años Manos Unidas.

Pero también es necesario desarrollar programas globales que permitan 
garantizar a todas las personas sus derechos más elementales a la alimenta-
ción, la salud, la vivienda o la educación. El Papa Francisco ha reclamado 
una política mundial que ponga entre sus objetivos prioritarios la lucha con-
tra el hambre (cf. FT 189) y ha retomado la propuesta que ya hizo Pablo VI: 
dediquemos parte del dinero que gastamos en armas a acabar con el hambre, 
constituyendo un Fondo Mundial que termine para siempre con este mal (cf. 
FT 262). No se trata de una quimera ni de una utopía, sino de algo realizable 
por el ser humano, si se lo propone.

La respuesta al drama del hambre es desarrollar una cultura de la soli-
daridad. Depende de cada uno de nosotros ir abriendo paso a una cultura 
donde cada ser humano sea importante, en la que nos sintamos responsa-
bles de los demás, asumiendo sus necesidades como propias. Frente a la 
indiferencia cómoda y globalizada, hemos de avanzar en la vivencia de la 
fraternidad, sintiendo como hermano a cada ser humano, y hemos de crecer 
en la conciencia de que nos necesitamos unos a otros, que no sobra nadie 
en este planeta.

Lo más grave del problema del hambre es que está en nuestras manos 
solucionarlo, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿o consentiremos que herma-
nos y hermanas nuestros sigan muriendo de hambre?

† Francesc Conesa Ferrer,
Obispo de Menorca
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UN SERVICIO ESENCIAL
(Publicado en el Diario de Menorca 20 de marzo 2021,

con motivo del Día del Seminario)

Aunque no se encuentre en la lista oficial de servicios esenciales para la 
comunidad decretados por las autoridades, pienso que el sacerdocio es un 
servicio fundamental no sólo para los creyentes, sino para la sociedad en 
general.

Es evidente el servicio que prestan los sacerdotes a las comunidades 
cristianas, cuya fe animan con la predicación de la Palabra, la celebración 
del misterio de Cristo y el ejercicio del amor fraterno. Ellos son para sus 
comunidades signos de Cristo, Sacerdote y Pastor, que sigue llamando a 
algunos jóvenes a guiarlas en su nombre y conducirlas hasta Él. Nuestras 
parroquias necesitan su ministerio y la entrega generosa de su vida al ser-
vicio del Evangelio.

Pero también para la sociedad el sacerdocio es un servicio esencial. Lo es 
porque la ayuda a no cerrarse en sí misma y la incita a abrirse a la realidad 
de Dios y de los demás. El sacerdote es, ante todo, un testigo de Dios que, 
con su vida, intenta romper la estrecha mentalidad materialista que ahoga 
los corazones de muchas personas y abrir espacio a la trascendencia, a 
lo eterno. Al mismo tiempo, el sacerdote recuerda constantemente a esta 
sociedad individualista que cada hombre es mi hermano y que merece todo 
nuestro respeto y nuestro amor, que los más pequeños, los pobres, los inmi-
grantes o aquellos que viven en países subdesarrollados tienen la misma 
dignidad y derechos que nosotros. 

La vida y el ministerio del sacerdote aporta un aire nuevo al mundo: trae 
el aire de la trascendencia, que da sentido a lo temporal; trae el aire de la 
entrega generosa y desinteresada a una sociedad excesivamente competiti-
va; trae la memoria de unos valores que no dependen de las encuestas de 
opinión, porque forman parte de la condición humana. La sociedad necesita 
personas dispuestas a acoger, a escuchar y a acompañar, sin pedir nada a 
cambio.

En estos días las comunidades cristianas celebran el “Día del Seminario” 
y, al mismo tiempo que agradecen la labor de sus sacerdotes, se unen en ora-
ción para no verse privadas de este servicio esencial. ¡Ojalá muchos jóvenes 
de nuestra tierra se sientan atraídos por Cristo y decidan ser sacerdotes! 
Rezamos también para que nuestros seminaristas perseveren y así nuestra 
Diócesis pueda contar con buenos sacerdotes.

No nos confundamos y llamemos “esencial” sólo a aquellas actividades 
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que, desde criterios pragmatistas e inmediatos, son declaradas como tales. 
El servicio que realiza el sacerdote a la Iglesia y a la sociedad también es 
esencial y merece, al menos, nuestro reconocimiento y gratitud.

† Francesc Conesa Ferrer,
Obispo de Menorca

LA EUTANASIA, UNA DERROTA SOCIAL
(Publicado en el Diario de Menorca, 25 de marzo de 2021,

Jornada de la vida)

Recientemente el parlamento español ha aprobado la ley para regular 
la eutanasia. Sus defensores la presentan como una ley progresista que 
supondrá un avance en los derechos y libertades. Sin embargo, en mi 
opinión, la aprobación de la eutanasia no hará mejor nuestra sociedad, ni 
más libre, ni es expresión de un verdadero progreso. Al contrario, con la 
admisión de la eutanasia y el suicidio asistido, la vida social queda herida 
y debilitada.

Seguramente alguno se apresurará a decir: bueno, eso son parte de sus 
creencias, pero esas creencias religiosas no deben influir en la vida pública. 
Ciertamente las personas religiosas tenemos un gran sentido de respeto a 
la vida, porque la consideramos como un don extraordinario del Creador. 
Pero creo honestamente que, aun prescindiendo de la fe, la razón humana 
es capaz de captar que la vida humana es el bien primordial que tenemos y 
es la condición para disfrutar cualquier otro bien. Poner fin a la vida de un 
enfermo es un crimen contra la vida humana, aunque se haga con el fin de 
eliminar su dolor. Ni la eutanasia ni el suicidio asistido son una ayuda al 
enfermo. Acabar con la vida de alguien no es ayudarle.

Hay personas que reclaman una “muerte digna” porque consideran que 
una vida es digna sólo si disfruta de una determinada “calidad de vida”. Si 
la calidad de vida es pobre, se piensa que la vida no merece ser prolongada. 
Pero para medir esta calidad se utilizan los estándares de nuestra sociedad 
de bienestar: posibilidades económicas, juventud, fuerza, bienestar psicoló-
gico… Se valora la vida por la eficiencia y utilidad y cuando la calidad de 
vida parece pobre, se considera que no merece la pena prolongarla y que lo 
mejor es ofrecer lo que llaman una “muerte digna”. Creo con firmeza que 
el ser humano, en cualquier situación física o psíquica en que se encuentre, 
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mantiene su dignidad. Aunque la vida humana se presente en debilidad 
y fragilidad, se trata siempre de un bien fundamental, que sólo podemos 
reconocer y respetar.

Se suele apelar también a la compasión ante al sufrimiento, pensando que 
lo mejor que se puede hacer para que una persona no sufra es que deje de 
vivir. Pero  la compasión humana no consiste en provocar la muerte, sino 
en acoger al enfermo, en sostenerlo en medio de las dificultades, en ofre-
cerle afecto, atención y medios para aliviar el sufrimiento. Lo que hay que 
suprimir es el dolor, no al paciente. Sembrar esperanza verdadera, mitigar 
la soledad con una compañía afectiva y efectiva, aliviar la angustia y el 
cansancio, hacerse cargo del enfermo son las expresiones de la auténtica 
compasión.

Tampoco vale invocar el derecho de autodeterminación del paciente, es 
decir, su libertad para pedir la muerte. Es indigno de una persona aceptar 
esa petición. Así como no podríamos consentir que un hombre fuera escla-
vo de otro hombre, aunque lo pidiese, tampoco podemos aceptar atentar 
directamente contra la vida de un ser humano, aunque este lo pida. Suprimir 
un enfermo que pide la eutanasia no significa en absoluto reconocer su 
autonomía y apreciarla, sino al contrario significa desconocer el valor de 
su libertad, que además está fuertemente condicionada por la enfermedad 
y el dolor.

La respuesta al dolor y el sufrimiento no es la eutanasia ni el suicidio, 
sino promover una ética del cuidado y de la atención integral a los enfermos 
en las últimas fases de su vida. Esto incluye tanto el apoyo médico como 
el apoyo psicológico, social, familiar y espiritual. La responsabilidad del 
médico es “curar si es posible, cuidar siempre” (to cure if possible, always 
to care). Puede haber enfermos incurables, pero nunca incuidables. La 
medicina paliativa es un instrumento precioso para acompañar al paciente 
en las fases más dolorosas de su enfermedad. Es una pena que nuestro país 
haya aprobado una ley de eutanasia antes de desarrollar y organizar bien 
los cuidados paliativos, con médicos especialistas en el tratamiento del 
dolor. Es importante también que estos cuidados paliativos sean integrales, 
es decir, que no sólo tengan en cuenta los aspectos médicos, sino también a 
los psicológicos y espirituales.

Se dice que la ley se aplicará sólo de un modo excepcional, sólo para 
casos extremos. Pero no es esta la experiencia de aquellos países en los que 
la eutanasia está regulada. Me temo que, poco a poco, crezca la presión 
social sobre los ancianos o las personas con enfermedades graves, hacién-
doles ver que son un estorbo para la sociedad y que lo mejor que pueden 
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hacer para no perjudicar a los más jóvenes es pedir “libremente” que les 
apliquen la eutanasia. Además, los informes de los expertos son concordes: 
donde existe la eutanasia, quedan descuidados los cuidados paliativos.

Una ley a favor de la eutanasia o el suicidio asistido es un mal para la 
sociedad. Introduce lo que el Papa Francisco llama “cultura del descarte”, 
que rechaza los seres humanos más frágiles. Abordar el sufrimiento huma-
no pretendiendo eliminar a las personas que lo padecen, es un fracaso del 
sistema asistencial, pero también de toda la sociedad, que se desentiende 
de los más débiles. Pero una sociedad sólo se puede considerar avanzada y 
progresista cuando protege a los más débiles y desfavorecidos y les permite 
vivir y morir en las mejores condiciones posibles.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

CARTES

ACTIVITATS PARROQUIALS A LA FASE 4

Benvolguts diocesans: Lamentablement la situació sanitària de Menorca 
està empitjorant, cosa que ha portat al Govern Balear a declarar el nivell 
4 d’alerta sanitària, és a dir, “risc extrem”. Així es contempla en el decret 
de Consell de Govern del Govern Balear (publicat al BOIB de 16-1-2021).

En relació amb les activitats habituals que desenvolupem en les nostres 
parròquies i comunitats això suposa: 

1.- CULTE: La capacitat dels llocs de culte es manté en el 30%. En 
aquestes circumstàncies hem d’extremar les tasques de desinfecció i les 
mesures d’higiene. La capacitat màxima dels temples ha d’estar publicada 
en un lloc visible. 

Si un temple resultés massa petit per als fidels que acudeixen habitual-
ment, convindrà traslladar la celebració a un altre temple amb més afora-
ment o multiplicar les celebracions, per tal d’evitar aglomeracions. Hem 
de tenir cura especial en el cas dels funerals, on fàcilment es sobrepassa 
l’aforament permès. Els rectors de les esglésies són els responsables que es 
guardin escrupolosament totes aquestes normes sanitàries. 

En aquest nivell es recomana posposar les celebracions festives com casa-
ments, primeres comunions, batejos, etc. 
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2.- CATEQUESI: En aquest nivell d’alerta sanitària, els ensenya-
ments no reglats es poden impartir en grups d’un màxim de 6 persones 
i a l’50%, garantint sempre la ventilació de el local. Això fa molt difícil 
que es pugui impartir presencialment la catequesi. No obstant, seria con-
venient pensar alternatives perquè durant aquestes setmanes no quedi 
paralitzada la activitat catequètica. On l’aforament ho permeti, es podria 
unir la catequesi amb la Missa, dedicant un temps per a la catequesi 
abans de la mateixa; si es possible, seria convenient facilitar materials 
o catequesis “on line”.

3.- JORNADES, CONFERÈNCIES: La realització de jornades, assem-
blees, conferències i altres activitats similars queda prohibida en el nivell 4; 
es poden realitzar només telemàticament. 

4.- ACTIVITATS A LES CASES DE COLÒNIES: Si es tracta d’acti-
vitats dirigides per monitors, al nivell 4 queden restringides a 6 persones en 
espais interiors i exteriors. L’activitat no dirigida es redueix a el 50% de la 
capacitat de la instal·lació. Recomanam, però, mantenir tancades les cases 
de colònies mentre duri aquesta fase d’alerta sanitària. 

Juntament amb el compliment d’aquestes mesures, no ens oblidem de 
resar molt especialment durant aquests dies per demanar al Pare del cel que 
ens ajudi a donar resposta a aquesta dolorosa situació que esteim vivint. 

Ciutadella de Menorca 16 de gener de 2021

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

ORIENTACIONS PASTORALS
PER A LES CONFRARIES I GERMANDATS

DE SETMANA SANTA
DE LA DIÒCESI DE MENORCA

Després de la trobada que vam celebrar el passat dia 6 de febrer al 
Santuari de la Mare de Déu del Toro, em permet fer-vos arribar aquestes 
recomanacions, amb el prec que tots ens esforcem per facilitar als fidels 
cristians la vivència dels misteris centrals de la nostra fe, que celebram per 
Setmana Santa.

1.- Donada la situació sanitària que vivim i, tenint en compte les recoma-
nacions oficials, no serà possible realitzar manifestacions de pietat popular 
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a l’exterior dels nostres temples. Per segon any, no podrem expressar la 
nostra fe i devoció realitzant processons a la via pública.

2.- Us anim, però, a mantenir els actes de devoció i de pietat que es realit-
zen durant la Quaresma i Setmana Santa a l’interior de les nostres esglésies, 
tenint cura sempre de guardar les normes sanitàries, especialment les que 
es refereixen als aforaments permesos i a la distància social entre els fidels. 
Amb aquesta finalitat, us suggeresc:

- Afavorir la veneració de les imatges per part dels fidels, especialment 
en el dia de la seva festa (evitant però, el contacte amb les mateixes). 

- Es poden organitzar les tradicionals conferències quaresmals així 
com el pregó de Setmana Santa.

- També es poden realitzar actes de devoció com el rés del Viacrucis 
o del Sant Rosari.

- Es suggereix organitzar, d’acord amb el consiliari, algun acte de pie-
tat en substitució de la processó: celebració de la Paraula, rés de la 
litúrgia de les hores o rés del viacrucis.

Us anim, per tant, a trobar formes d’expressió i de vivència de la fe en el 
marc de les restriccions que ens imposen les circumstàncies i les autoritats 
sanitàries.

3.- Com bé sabem, el nucli de la Setmana Santa és la celebració de l’Eu-
caristia i dels solemnes oficis litúrgics. No hem de descuidar la participació 
presencial en aquests actes, per la qual cosa us suggeresc que, allà on es 
prevegin aglomeracions, es multipliqui el nombre de celebracions. Amb 
l’ajuda de la tecnologia, seria també oportú retransmetre les celebracions 
per aquells que no poden acudir al temple.

4.- Convidam de manera especial que, seguint el costum, les germandats 
i confraries participin en la Missa Crismal, expressió privilegiada de la 
comunió diocesana, que tindrà lloc el Dimecres Sant, dia 31 de març a la 
tarda a la Catedral de Menorca .

5.- Seria bo ajudar els germans i confrares a mantenir el seu fervor durant 
la Quaresma i Setmana Santa mitjançant l’ús de les xarxes socials. Les 
noves tecnologies ens permeten mantenir el contacte amb els confrares i 
ajudar-los a viure el misteri pasqual.

6.- La situació que esteim vivint ens ha d’ajudar a incrementar l’ajuda 
fraterna a tots aquells que estan patint soledat i carències econòmiques com 
a conseqüència d’aquesta pandèmia. Ells són el rostre de Crist sofrent i pro-
per que sí veurem al carrer. Per això, propòs a les germandats i confraries 
dur a terme alguna iniciativa de caràcter social, bé unint-se a el Fons de 
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Solidaritat creat per la Diòcesi o bé recollint aliments o a través d’un altre 
mitjà oportú.

7.- A cadascun dels actes que es programin, hem de pregar per tots els 
afectats pel covid-19 i invocar la misericòrdia del Senyor perquè cessi la 
pandèmia.

Us anim a viure amb particular profunditat aquesta Setmana Santa, units 
a Maria. Invoquem també a Sant Josep, en aquest any jubilar, perquè amb 
la seva intercessió ens ajudi a endinsar-nos en el misteri de l’amor de Déu 
manifestat en la creu de Crist.

Ciutadella de Menorca, 8 de febrer de 2021

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

FASE 2 D’ALERTA:
ACTIVITATS PARROQUIALS I CALENDARI DIOCESÀ

Benvolguts diocesans:
Gràcies a Déu, la situació sanitària de Menorca va millorant i, en conse-

qüència, el Govern Balear ha decretat el nivell 2 d’alerta sanitària, és a dir, 
“Risc mitjà, transmissió comunitària sostinguda generalitzada amb pressió 
creixent sobre el sistema sanitari”. En el Decret de la Presidència de les Illes 
Balears de data 26 de febrer i en l’acord del Consell de Govern del Govern 
Balear de la mateixa data, s’estableixen les normes i mesures que s’han de 
seguir per raons de salut pública durant el període entre el 27 de febrer i el 
15 de març.

ACTIVITATS PARROQUIALS
En relació amb les activitats habituals que es desenvolupen en les nostres 

parròquies i comunitats, això suposa:
1.- CULTE:
La capacitat dels llocs de culte s’estableix en el 50%, assegurant-se que es 

guardi una distància mínima d’1’5 metres entre persones de diferents nuclis 
de convivència. Hem de mantenir la resta de normes que ja coneixem en 
quant a les tasques de desinfecció, les mesures d’higiene i la publicació de 
la capacitat màxima dels temples.
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En aquest nivell se segueix recomanant posposar les celebracions festives 
com casaments, primeres comunions, batejos, etc.

De cara als horaris de les nostres celebracions s’haurà de tenir en compte 
que, al menys fins al 15 de març, estan prohibits els desplaçaments i circu-
lació a les vies públiques a partir de les 22’00 h.

2.- CATEQUESI
En aquest nivell d’alerta sanitària, els ensenyaments no reglats es poden 

fer de manera presencial amb una capacitat de les aules i espais on s’impar-
teixen reduïda al 50%, que ens permetrà reprendre amb certa normalitat la 
catequesi. Recordeu que hem de garantir les mesures de ventilació, higiene, 
etc.

3.- JORNADES, CONFERÈNCIES
En el nivell 2 es poden celebrar congressos, seminaris, jornades, assem-

blees, trobades i conferències de manera presencial, amb un màxim de 100 
persones en espais exteriors i de 75 persones en espais interiors.

4.- ACTIVITATS A LES CASES DE COLòNIES
S’ha de limitar la capacitat al 50% de la cabuda autoritzada i a grups 

màxims de 10 persones, amb ús obligatori de la mascareta pels participants.

CALENDARI DIOCESÀ
Aquest nivell d’alerta ens permet dur a terme moltes activitats previstes 

per aquest mes, juntament amb altres activitats que van ser posposades el 
mes passat. Us record les cites més importants del nostre calendari diocesà:

•	1 de març, de 10’30 a 13’00 h. Jornada de formació de catequistes a 
Santa Maria de Ferreries

•	5 de març, 19’45 h. Diàlegs amb el bisbe: La dona en l’Església, en 
església parroquial d’Es Migjorn Gran.

•	8 de març, 20’00 h. Consell d’assumptes econòmics, Bisbat de 
Menorca.

•	10 de març, de 10’30 a 13’30 h. Consell presbiteral, Santuari de la 
Mare de Déu del Toro. El mateix dia a la tarda tindrem Col·legi de 
Consultors allà mateix.

•	12-13 de març. 24 hores per al Senyor. Segons s’’acordi a les reuni-
ons arxiprestals.

•	17 de març, de 10’30 a 13’30 h. Recés per als preveres. Santuari de 
la Mare de Déu del Toro.

•	20 de març, de 10’30 a 13’30 h. Consell Pastoral Diocesà., al Santu-
ari de la Mare de Déu del Toro.

•	31 de març, 19’30 h. Missa Crismal
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Tenim l’oportunitat d’aprofitar bé aquest mes per viure la Quaresma i pre-
parar-nos d’aquesta manera per a celebrar la Pasqua de el Senyor. Us anim 
a seguir treballant al servei de l’Evangeli, ja que “Déu no ens ha donat un 
esperit de covardia, sinó de fortalesa, d’amor i de seny” (2 Tim 1, 7).

Ciutadella, 27 febrer 2021

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca
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VICARIA GENERAL

NORMES COVID, 13 febrer 2021

Benvolguts preveres i diaques:
En nom del Sr. Bisbe em dirigeix a tots vosaltres per donar-vos a conèixer 

que, d’acord amb el Decret 7/2021, de 12 de Febrer de la  presidenta de les 
Illes Balears i amb l’Acord del Consell de Govern de 12 de febrer de 202, 
a Menorca es prorroga el nivell 4 d’alerta sanitària fins al dia 1 de març 
d’enguany.

L’Acord contempla que l’activitat d’ensenyament no reglat i centres de 
formació es pot desenvolupar de manera presencial sempre que no es superi 
el 50% d’aforament i grups de màxim 6 persones.

Algunes concrecions per a les nostres agendes:
*El Consell Presbiteral i el Col·legi de Consultors que s’havien de tenir el 

dia 10 de febrer al es duran a terme el dia el dimecres 10 de març al Toro, 
amb el mateix ordre del dia.

*El Consell Pastoral Diocesà que estava previst el pròxim dissabte 20 de 
febrer es durà a terme el dissabte 20 de març al Toro amb el mateix ordre 
del dia.

*L’activitat pastoral “formació permanent dels preveres” dels dies 24 i 25 
de febrer queda suspesa.

*L’activitat pastoral “Diàlegs amb el Bisbe” del dia 26 de febrer a l’arxi-
prestat del centre queda suspesa.

Esperem que a partir del dia 1 de març es pugui anar normalitzant l’acti-
vitat pastoral.

Ciutadella de Menorca. 13 de febrer de 2021.

Gerard Villalonga Hellín,Vicari General
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SECRETARIA GENERAL

DECRETS

FRANCESC CONESA FERRER
BISBE DE MENORCA

AMPLIACIÓ DE COMPETÈNCIES 
AL SECRETARIAT DIOCESÀ 

DE JUSTÍCIA I PAU DE MENORCA

Atenent  la invitació de la Conferència Episcopal Espanyola (22/12/2020) 
per a difondre els ensenyaments de l’Encíclica Laudato Si, del Papa 
Francesc i per tal de  poder recolzar iniciatives sobre ecologia integral, des-
prés d’escoltar el parer favorable del Col·legi de Consultors (o7/01/2021) 
i sense que s’oposi en res a l’Estatut de la Cúria diocesana en la secció 
pastoral (01/05/2018),  he trobat convenient afegir a la Comissió Diocesana 
de Justícia i Pau de la Diòcesi de Menorca, les competències següents:

*Impulsar una cultura de la cura, referida tant a les persones com amb la 
creació, ampliant l’àmbit d’interès i d’acció, passant  d’una ecologia inte-
gral merament preocupada per l’ambient, a una ecologia integral preocupa-
da per les persones, la cultura i el context ecològic en el que viuen.

*Fomentar bones pràctiques entre les parròquies i les institucions ecle-
sials, tenint en compte les propostes de la Laudato si. Un objectiu a mitjà 
i llarg plaço  podria ser la conversió ecològica de les parròquies, seguint 
l’exemple alguns països.

*La consideració de fenòmens com el despoblament rural, la pèrdua de 
recursos, el problema de l’aigua i tot allò que es refereixi al seu consum 
irracional.
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*Sembla també necessari establir diàlegs i ports amb els empresaris, 
economistes i intel·lectuals, amb la finalitat d’estudiar, debatre i proposar 
camins de compromís ecològic integral, tenint en compte els ensenyaments 
de la Laudato si.

*Establir una bona comunicació i coordinació amb els centres acadèmics 
eclesials per a potenciar la formació del poble cristià segons el pensament 
teològic que actua com a rerefons a la qüestió ecològica i fomentar la rela-
ció entre espiritualitat i ecologia.

Confiant poder complir d’aquesta manera el desig expressat al principi, 
sense necessitat d’afegir nous organismes a l’organigrama actual.

Donat a Ciutadella de Menorca, a 15 de gener de 2021.

† Francesc Conesa Ferrer 
Bisbe de Menorca 

Per manament del Sr. Bisbe,
Jaume Ametller Pons

Secretari General i Canceller

FRANCESC CONESA FERRER
BISBE DE MENORCA

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

I D’ABSTENIR-SE DEL TREBALL EN LA FESTA DE SANT JOSEP

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

Atès que la festa de Sant Josep, espòs de la Verge, és festa de precepte (c. 
1246 CIC) i que enguany és dia laborable. 

PEL PRESENT DECRET

disposo que, en ús de les facultats de dispensa del c. 1245 CIC en relació 
al c. 87 CIC, en la festa de Sant Josep d’aquest any, els fidels quedin dispen-



Secretaria general 103

sats de l’obligació de participar en la celebració eucarística i d’abstenir-se 
del treball. 

Els rectors, no obstant, procuraran animar els fidels i facilitar-los l’accés 
a la celebració de l’Eucaristia amb un horari adequat compatible amb la jor-
nada laboral, donada la rellevància d’aquesta solemnitat i més aquest “Any 
de Sant Josep”, proclamat pel Papa Francesc.

D’acord amb el c. 1251 aquest any el divendres 19 de març no es dia 
d’abstinència per mor de la solemnitat.

Ho decreto i ho signo a Ciutadella de Menorca, el dia 12 de març  del 
2021.

† Francesc Conesa Ferrer 
Bisbe de Menorca 

Per manament del Sr. Bisbe,
Jaume Ametller Pons

Secretari General i Canceller
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NOMENAMENTS

FRANCESC CONESA FERRER
BISBE DE MENORCA

D’acord amb l’article 26 dels Estatuts de Caritas, i havent escoltat el parer 
del Col·legi de Consultors, 

NOMENO
SECRETARI GENERAL

DE CARITAS DIOCESANA DE MENORCA
Al Sr. Guillem Ferrer Monjo, diaca permanent,

per un nou període de sis anys, amb totes les competències que l’anome-
nat Estatut li confereix.

Agraeixo la seva disponibilitat amb la confiança que posarà tot el seu 
interès i capacitat, en el servei de la nostra Església Diocesana de Menorca 
i especialment als més necessitats. 

Ciutadella de Menorca, 4 de febrer de 2021.

† Francesc Conesa Ferrer 
Bisbe de Menorca 

Per manament del Sr. Bisbe,
Jaume Ametller Pons

Secretari General i Canceller
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FRANCESC CONESA FERRER
BISBE DE MENORCA

A propuesta de la Asamblea Diocesana de Manos Unidas Menorca, que 
tuvo lugar el día de 28 de noviembre de 2020,  y con el Visto Bueno de la 
Presidenta Nacional, doña Clara Pardo,

NOMBRO
A LA SRA. Dª. CATALINA SEGUÍ DE VIDAL

PRESIDENTA DELEGADA DIOCESANA 
DE MANOS UNIDAS

Por un segundo trienio a partir de la fecha de su reelección, conforme al 
Artículo 19.3 de los Estatutos actualmente vigentes.

Ciutadella de Menorca, 5 de febrero de 2021.

† Francesc Conesa Ferrer 
Obispo de Menorca 

Por mandato del Sr. Bisbe,
Jaume Ametller Pons

Secretario General y Canciller

CRòNICA DIOCESANA

CRÒNICA DEL CONSELL PRESBITERAL

Es reuneix al Toro, el dimecres 10 de MARÇ de 2021, el 13è consell de 
presbiteri presidit pel Bisbe Francesc. Havent aprovat l’acta de la sessió 
anterior, s’obre l’ordre del dia d’aquesta convocatòria:

1. Reflexió conjunta sobre com entenem la nostra missió de pastors en el 
moment actual partint de les nostres experiències

Es pren com a punt de partida el text de 1Pe 5,1-5 i la reflexió de Juan 
M. Uriarte en el cap. 10 “Pedro a los presbíteros de Asia Menor” del seu 
llibre “Palabras de vida para el ministerio” que enguany tenim com a guia 
de formació.

El Bisbe destaca, en la seva introducció al col·loqui, alguns punts del refe-
rit text del NT. Assenyala que Pere parla als ancians (preveres) de la comu-
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nitat com a testimoni de la Passió i Resurrecció de Crist, i centra la seva 
exhortació en alguns punts sobre la manera d’exercir la funció pastoral: 
no com una obligació pesada, sinó de bon grat; no per afany de lucre, sinó 
generosament; no despòticament, sinó com a models del ramat; mantenint 
la fidelitat a JC cap dels pastors de qui rebrem una corona immarcescible 
de glòria.

En el col·loqui es va tractar de respondre a aquestes preguntes: com vivim 
la nostra identitat de pastors? Quines prioritats seguim en la nostra praxi 
pastoral? Quines són les nostres preocupacions i dificultats? 

Les aportacions recollides són, en síntesi, aquestes: recordem que també 
nosaltres participam, ja ara, de la mort i resurrecció de JC del qual som 
testimonis; els preveres, abans que res, hem de ser pastors a l’estil de Jesús 
bon pastor; els preveres no som sols organitzadors i administradors d’una 
comunitat; endur-nos al llit els problemes i angoixes de la gent resulta fei-
xuc; tan important com la nostra comunicació amb Jesucrist per la pregària 
ho és la nostra identificació amb ell; no ens és fàcil ser testimonis de la creu 
de Crist que, per altra banda, experimentam més que la seva resurrecció.

El Bisbe cita una estudi sociològic de X. Elzo sobre el cristianisme a 
Espanya que descriu amb trets molt negatius. És aquesta situació que hem 
de tenir present quan parlam de la nostra missió de pastors en el moment 
actual. 

Quines són les prioritats que seguim: Fer unes celebracions i predicacions 
creïbles; més que mètodes, és imprescindible el tracte personal de tu a tu, 
estar a prop de les persones, escoltar, animar; detectar aquelles persones 
que estan en recerca de Déu, de sentit a la vida: sintonitzar-hi, dedicar-hi 
temps; muntar una bona catequesi d’adults; 3 prioritats: cordialitat (és el 
que queda després de tot el que hem ensenyat), partir de la vida real, fer 
present el nucli de la fe cristiana; simplificar l’estructura eclesial i tenir més 
presència entre la gent; valentia, no tenir por del carrer, cercar la trobada, la 
conversa. “Els encontres de Jesús no estaven programats, eren espontanis”. 
Tenir present que no som jo qui ha de convertir les persones sinó Déu, jo 
he de sembrar; evangelitzar, sense esperar que venguin, sortir a camí dels 
qui cerquen; sentir-nos recolzats i acompanyats, i treballar conjuntament.

2. Informacions diverses
Seguidament es van oferir algunes informacions en relació amb el calen-

dari diocesà. El Sr. Bisbe va comentar també la qüestió de les n’immatri-
culacions de béns eclesiàstics, subratllant que a la nostra diòcesi totes han 
estat realitzades abans de 1994 a nom del Bisbat d’acord amb els cadastres 
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municipals, cap problema legal, per tant. El Sr. Bisbe informa també que 
tres religioses d’una branca de vida activa de la mateixa congregació «Hijas 
de la Sagrada Familia» que ja són al Toro, han estat destinades a la parrò-
quia del Roser des Castell; viuran a l’antiga casa de les Carmelites i ajuda-
ran la comunitat parroquial en tasques pastorals; cobraran el mateix sou que 
els capellans. El contracte és temporal renovable. Finalment, es recorda que 
s’admetran aportacions a l’esborrany de directori d’iniciació cristiana fins 
al dia 15 d’abril en què s’iniciarà el treball per a la seva redacció definitiva. 

CONSELL PASTORAL DIOCESÀ
CRÒNICA DE LA SESSIÓ DE 20 DE MARÇ 2021

Després de la Pregària i de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es 
tractaren els temes següents: 

1. Reflexió general sobre la marxa d’aquest curs pastoral
En aquest punt s’intercanvien opinions sobre l’evolució de la marxa 

d’aquest curs, tan atípic i difícil a conseqüència de la covid-19, incidint en 
els aspectes positius i negatius; deliberant-se, a més, sobre el seguiment de 
la Pastoral, i l’evolució del “Directori Iniciació Cristiana” de cara a la seva 
aprovació.

-El sentiment general és que la situació és complicada, la irrupció d’aquest 
“virus” ha suposat una aturada en tot, i això dificulta seguir el ritme anterior.

-No obstant això, és opinió majoritària que ha augmentat el voluntariat 
(d’edats diverses), a més de la gran ajuda que han suposat les xarxes socials 
no només per implicar els pares en certes activitats (virtuals) sinó també per 
possibilitar el arribar a determinats segments de la població (tots sabem que 
la joventut vol “pantalla” i no “literatura”), independentment de l’esforç 
i treball que ha suposat aquesta “digitalització” de l’activitat parroquial i 
diocesana (la qual cosa és reconegut i agraït).

-De tota manera, s’incideix en el fet que, sense negar els aspectes nega-
tius de l’actual situació, cal ser capaços d’extreure el positiu de la mateixa, 
continuar amb un esperit comunitari i sobretot no perdre el sentit de la fe.

-El Sr. Bisbe conclou aquesta exposició corroborant la baixada de batejos 
i casaments a causa de les restriccions sanitàries existents (ja que en aquests 
casos preval la part humana); i manifestant que ens trobem en un moment 
de “purificació de l’Església” i hem de reflexionar sobre què volem per a 
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l’etapa post-pandèmia, ja que vaticina una Església més recollida però més 
implicada, en què certament alguns feligresos es perdran però altres nous 
vindran.

2. Reflexionar sobre els nous camins de servei que és porten terme, segons 
l’objectiu d’aquest any: una església samaritana, a el servei de la persona 
humana

-Mn. Josep Manguán refereix que la cooperació sí que ha pogut realit-
zar-se, però el tema de l’atenció a la solitud ha hagut d’ajornar-se a causa 
de la por de la gent en general, a l’igual que ha passat amb diversos actes 
programats, encara que això no implica que s’hagin anul·lat sinó simple-
ment que es reprendran en un futur.

-El Sr. Bisbe recomana la lectura d’un document de Caritas titulat 
“Prevenir la Soledat i el paper dels voluntaris”, remarcant la seva impor-
tància. A l’efecte, comenta els frens institucionals existents avui dia per dur 
a terme l’atenció al malalt, i la dificultat de poder accedir als geriàtrics o 
altres entitats, sent més positiva aquesta activitat a les cases particulars tot 
i que en aquestes la dificultat ha vingut no de els malalts sinó pròpiament 
de les reticències dels seus fills o familiars. Sigui com sigui, amb o sense 
dificultats, acompanyar el malalt és un tema important a desenvolupar a curt 
termini, que requerirà debat i anàlisi.

-Quant a Església Samaritana, remarca el Sr. Bisbe la sensibilització de 
la gent, que en moments de dificultat i escassetat ha sabut estar present la 
qual cosa diu molt de la seva generositat; des d’un punt de vista econòmic 
ha augmentat l’import de les col·lectes i donatius, i tot això és motiu d’ale-
gria; sense oblidar tampoc no només la bona feina realitzada pels Voluntaris 
-atenent les necessitats existents en diversos àmbits-, sinó també l’augment 
d’integrants de voluntariat que en certa manera ajudarà a la renovació dels 
grups de Caritas.

3. Suggeriments d’accions que es poden realitzar amb motiu de “l’Any de 
la família”, convocat pel papa Francesc amb motiu de l’aniversari de l’exh. 
ap. “l’Alegria de l’amor”  (amoris laetitia). 

A aquests efectes, el passat dia 21 març es va inaugurar a l’Any de la 
Família. I està prevista una “Setmana de la Família” els dies 13, 14 i 15 
de maig 2021, que es estructurarà, entre d’altres, mitjançant un ponent que 
dissertarà sobre el tema en diverses conferències; un matrimoni que oferi-
rà el seu testimoni; activitat de cinefòrum; i una Pregària (que tindrà lloc 
l’últim dia).



Secretaria general 109

El Sr. Bisbe suggereix com accions que es poden dur a terme:
- Pastoral vocacional i sacerdotal des de l’àmbit domèstic i familiar.
- Catequesi, no només setmanalment a les parròquies sinó també en els 

propis nuclis familiars amb reunions mensuals amb els pares.
- Impulsar definitivament el COF (Centre d’Orientació Familiar).
- Impulsar les diverses activitats dels Equips de la Mare de Déu (EMD).

4. Informacions sobre alguns documents de la santa seu, sobre temes eco-
nòmics, etc. 

S’informa sobre el “Vademècum sobre abusos sexuals”, el document sobre 
“Conversió pastoral comunitat parroquial” , el “Vademècum ecumènic”, la 
Carta “Spiritus Domini” (sobre la col·lació dels ministeris de lector i acòlit 
als laics i a les dones) i la resposta de la Congregació per a la Doctrina de la 
Fe sobre la benedicció dels anomenats matrimonis homosexuals.

En relació a temes econòmics, es comunica que s’ha procedit a la venda 
-per una important suma de l’immoble propietat de l’Església, ubicat a 
Ciutadella (aparcaments “OAR”), import aquell que es vol invertir en el 
Santuari del Toro, sent opinió majoritària que aquesta venda i import s’han de 
donar a conèixer a el públic en general a través dels mitjans de comunicació.

5. Altres informacions, precs i suggeriments. 
En aquest punt, el Sr. Bisbe informa de la pròxima admissió a ordres dels 

seminaristes	Toni	Salord	i	Jaume	Denclar,	de	la	instaŀlació	a	la	Parròquia	
del Roser (Es Castell) de 3 religioses, germanes de la branca activa de 
“Filles de la Sagrada Família” i de la possible propera visita del Nunci el dia 
8 de maig (data en què se celebra la solemnitat de la Mare de Déu del Toro).

LA DIÒCESI DAVANT LA CRISI DE LA PANDÈMIA
DE LA COVID-19

Des del començament de l’any nou, la situació sanitària va anar empit-
jorant a Menorca, el que va portar a el govern Balear a decretar el pas a la 
fase 4 d’alerta sanitària, és a dir, de “perill extrem” amb data 16 de gener. 

Per tal de comunicar els efectes d’aquest decret en les activitats pastorals, 
el Sr. Bisbe va escriure una carta als sacerdots amb aquesta mateixa data. 
En ella explicava les conseqüències en la celebració de l’Eucaristia, la cate-
quesi i altres reunions de caràcter formatiu.



110 Secretaria general

Al mes de febrer, després de la trobada amb les confraries de Setmana 
Santa, el Sr. Bisbe va escriure un document amb “orientacions per a les con-
fraries i germandats de Setmana Santa de Menorca” (8 de febrer de 2021) en 
el qual es comunicava que, donada la situació sanitària que s’estava vivint, 
i tenint en compte les recomanacions sanitàries, no seria possible realitzar 
manifestacions de pietat popular a l’exterior dels nostres temples. Per segon 
any, no es podrien realitzar les tradicionals processons de Setmana Santa a 
la via pública. Per tant, els hi convidava a mantenir els actes de devoció i 
de pietat que es realitzen durant la Quaresma i Setmana Santa a l’interior 
de les nostres esglésies, tenint cura sempre de guardar les normes sanitàries.

Davant la millora de la situació sanitària, el dia 27 de febrer, el Govern 
Balear va decretar el pas al nivell 2 d’alerta (“risc mitjà”), el que va facilitar 
que es permetés un aforament del 50% en els temples i també les aules de 
catequesi. El Sr. Bisbe va escriure una carta als sacerdots amb aquesta data, 
explicant les condicions de la nova situació.

Si bé el 13 de març el govern balear va decretar el pas a nivell 1 d’alerta 
(risc baix o molt baix), no hi va haver canvis pel que fa al culte i altres 
activitats de l’Església. Durant la Setmana Santa es van seguir les normes 
de la Conferència Episcopal, juntament amb les de les orientacions emeses 
pel Sr. Bisbe.
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ECONOMIA DIOCESANA

1.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 
DE LA DIÓCESIS DE MENORCA (OBISPADO Y PARROQUIAS)

INGRESOS
CONCEPTO AÑO 2020
1.- APORTACIONES DE LOS FIELES 848.647,63
    Colectas 251.522,55
    Suscripciones 91.290,38
    Colectas para instituciones de la Iglesia 142.692,01
    Otros ingresos de fieles 363.142,69
2.- ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interd.) 975.444,00
    FCI 909.827,72
    Fondo Insularidad CEE 55.331,28
    Compensación IVA CEE 10.285,00
3.- INGR. DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES 435.635,03
    Alquileres Inmuebles 238.608,45
    Financieros 214,78
    Venta Valores 196.811,80
4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES 446.650,51
    Ingresos por Servicios 80.487,96
    Subvenciones públicas corrientes 66.015,09
    Ingresos de Instituciones Diocesanas 300.147,46
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 2.706.377,17
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6.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.365.954,80
    Otros ingresos extraordinarios ( Venda Material Inmov. ) 1.050.000,00
    Herencia - Sr. Florit 315.954,80
    Necesidad de financiación
TOTAL GENERAL INGRESOS 4.072.331,97

GASTOS
CONCEPTO AÑO 2020
1.- ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES 509.699,23
    Actividades pastorales 118.141,11
    Actividades asistenciales 98.739,28
    Ayuda a la Iglesia universal 106.353,23
    Otras entregas a Instituciones Diocesanas ( Fons Solidaritat ) 186.465,61
2.- RETRIBUCIÓN DEL CLERO 218.826,73
    Sueldos sacerdotales y religiosos 174.282,89
    Seguridad Social y otras prestaciones sociales 44.543,84
3.- RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR 354.012,14
    Salarios 275.613,97
    Seguridad Social 78.398,17
4.- APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN 49.774,32
    Seminario 39.384,32
    Colegios 10.390,00
5.- CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE
     FUNCIONAMIENTO 1.519.136,97

    Reparación y conservación 793.696,34
    Gastos de funcionamiento 625.752,76
    Amortización préstamos 99.687,87
TOTAL GASTOS ORDINARIOS 2.651.449,39

6.- GASTOS EXTRAORDINARIOS 993.274,00
    Programas de rehabilitación 70.000,00
    Venda Inmovilizado Material 923.274,00
    Capacidad de financiación 427.608,58
TOTAL GENERAL GASTOS 4.072.331,97
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2.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN 2020 OBISPADO DE MENORCA

Cuenta Ingresos

70000.000.0000 : VENTAS DE MERCADERÍAS 18,00
70000.000.0003 : VENTA TIENDA MUSEO 230,50
70000.000.0004 : Entrada Museo Diocesano 12.247,55
70000.000.0005 : Ingresos Archivo 111,00
70000.000.0006 : ENTRADA VISITAS CATEDRAL 14.271,95
70500.000.0000 : PRESTACIONES DE SERVICIOS 78,00
70500.000.0001 : PRESTACIONES SERVICIOS - ES CANALÓ 9.465,00
70590.000.0000 : TASAS POR OTROS SERVICIOS 87,92
71000.000.0000 : VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

DE PRODUCTOS EN CURSO 40,00

72000.000.0000 : SUSCRIPCIONES Socis Bisbat 23.801,66
72000.000.0001 : CUOTAS SOCIOS - PARROQUIAS 14.067,57
72100.000.0000 : DONATIVOS Y LIMOSNAS 10.450,93
72100.000.0002 : Donativos Santuario Mare Déu del Toro 662,00
72100.000.0003 : DONATIVOS - HOSPITAL MATEU ORFILA 221,04
72200.000.0000 : Fondo común 1.440,80
72200.000.0002 : Cuota Diocesana 96.175,46
72200.000.0004 : Fundación Mater Ecclesiae 16.438,04
72200.000.0006 : Fondo Sustentación IDEC 3.605,47
72300.000.0002 : COLABORACIONES A CONVENIOS

VISITAS GRUPOS 1.495,00

72300.000.0003 : COLABORACIÓN APOSTOLADO ORACIÓN 840,00
72400.000.0000 : Colecta Iglesia Diocesana 12.973,72
72400.000.0001 : Colecta y Aportación Familiares Seminario 7.111,93
72400.000.0002 : COLECTA DOMUND 21.202,04
72400.000.0003 : COLECTA DÍA DEL SEMINARIO 5.022,61
72400.000.0005 : COLECTA CORPUS -655,05
72400.000.0006 : COLECTA DIVERSAS NECESIDADES 11.211,86
72400.000.0007 : COLECTA MANOS UNIDAS / HAMBRE 18.162,11
72500.000.0000 : HERENCIAS Y LEGADOS 315.954,80
74000.000.0001 : SUBVENCIÓN CONSELL INSULAR 15.035,09
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74010.000.0001 : SUBVENCIONES PUBLICAS
CONSELL INSULAR - PATRIMONIO 45.000,00

75000.000.0000 : OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 10,00
75200.000.0000 : INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 800,00
75200.000.0001 : FIANZAS - CONTRATOS ALQUILER 1.200,00
75200.000.0004 : ARRENDAMIENTOS

ANTONIO SOTO RIUTORT 8.818,14

75200.000.0005 : ARRENDAMIENTOS
SA MICHAELA Y CASA S.L. 10.712,13

75200.000.0006 : ARRENDAMIENTOS - CLUB ANDRIA S.L. 29.786,77
75200.000.0007 : ARRENDAMIENTOS

AJUNTAMENT DE MAÓ 12.447,96

75200.000.0008 : ARRENDAMIENTOS - POSADA 2015 S.L. 4.999,98
75200.000.0009 : ARRENDAMIENTOS

AJUNTAMENT DES MERCADAL 9.578,32

75200.000.0010 : ARRENDAMIENTOS - GABI MOLL CIFRE 6.031,30
75200.000.0011 : ARRENDAMIENTOS - ASSOCIACIÓ

PER L’ENSENYAMENT DE LES ARTS 2.840,00

75200.000.0012 : ARRENDAMIENTOS
MERCADILLO FREGINAL 1.500,00

75200.000.0013 : ARRENDAMIENTOS
TEATRE SANT MIQUEL 260,00

75300.000.0001 : Ingreso Fundación Guillermo Pons Pons 18.000,00
75400.000.0000 : SECRETARIADO MISIONES - DONATIVOS 14.426,00
75400.000.0001 : VIDA CREIXENT 1.870,47
75400.000.0002 : INGRESOS - UMAS 26.849,34
75400.000.0004 : SECRETARIAT D’INFÀNCIA I JOVENTUT 4.029,00
75400.000.0005 : APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 686,66
75400.000.0006 : SECRETARIAT DE JUSTICIA I PAU 200,00
75500.000.0000 : CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 909.827,72
75500.000.0001 : FONDO DE INSULARIDAD CEE 55.331,88
75500.000.0002 : COMPENSACIÓN IVA CEE 10.285,00
75900.000.0000 : APORTACIÓN CLERO

CASA SACERDOTAL MAÓ 19.280,24

75900.000.0002 : Ingresos por servicios diversos 342,98
75900.000.0003 : RELIGIOSA HOSPITALARIA 19.252,61
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75900.000.0004 : CAPELLÁN HOSPITALARIO 1.493,55
75900.000.0005 : CAPELLÁN PENITENCIARIO 7.260,00
75900.000.0007 : COLECTES HOSPITAL MATEU ORFILA 1.121,78
75900.000.0008 : APORTACIÓN CLERO

CASA SACERDOTAL CIUTADELLA 13.196,66

75900.000.0009 : COLECTES HOSPITAL
SANT ANTONI ABAT - CIUTADELLA 976,06

76000.000.0000 : INGRESOS DE PARTICIPACIONES
(DIFERENTES BANCOS) 196.766,25

76000.000.0001 : VENTA DERECHOS VALORES 45,55
77100.000.0000 : BENEFICIOS PROCEDENTES DEL

INMOVILIZADO MATERIAL 1.050.000,00

Total ingresos 3.096.993,36

Cuenta Gastos

60000.000.0000 : COMPRAS DE MERCADERÍAS 2.246,20

60100.000.0000 : COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS -691,19
60200.000.0000 : COMPRAS DE OTROS

APROVISIONAMIENTOS 4.441,42

60200.000.0001 : COMPRA MATERIAL FOTOCOPIAS 5.577,41
60200.000.0002 : COMPRA MATERIAL INFORMÁTICO 4.043,87
60200.000.0003 : COMPRA REPUESTOS 828,92
60200.000.0004 : COMPRA MATERIAL DIVERSO 1.825,12
60700.000.0000 : TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS

EMPRESAS 2.176,31

60900.000.0000 : COMPRAS VARIAS 27.153,51
62000.000.0000 : SERVICIOS EXTERIORES 6.519,43
62100.000.0000 : ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.700,00
62200.000.0001 : OBRAS C/ ESTRET 121,00
62200.000.0007 : REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

INSTALACIONES 47.457,25

62200.000.0008 : REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
MOBILIARIO 503,28

62200.000.0010 : REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.338,64
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62200.000.0012 : Reparación y conservación instalaciones Curia 35.194,28
62200.000.0013 : Reparación y conservación

instalaciones Seminario 5.575,57

62200.000.0014 : Reparación y conservación
instalaciones Santuari Toro 324.324,64

62200.000.0015 : Reparación y conservación
instalaciones Casa Sacerdotal Maó 7.686,79

62200.000.0016 : Reparación y conservación
instalaciones museo diocesano 465,32

62200.000.0017 : Reparación y conservación
instalaciones Es Canaló 2.005,15

62300.000.0000 : SERVICIOS DE PROFESIONALES
INDEPENDIENTES 11.100,13

62300.000.0001 : Servicios Gestoría Ley Protección Datos 1.089,00
62300.000.0002 : Asesoría Jurídica 5.786,42
62300.000.0003 : Servicios profesionales técnicos 15.663,87
62400.000.0000 : TRANSPORTES 814,68
62500.000.0000 : PRIMAS DE SEGUROS 28.326,26
62600.000.0000 : SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 2.778,35
62700.000.0000 : HOJA DOMINICAL 495,80
62700.000.0001 : PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,24
62700.000.0002 : BOLETÍN OBISPADO 704,62
62700.000.0003 : PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y OTROS 420,70
62700.000.0004 : RELACIONES PÚBLICAS 5.760,36
62800.000.0001 : ELECTRICIDAD 28.542,49
62820.000.0000 : SUMINISTRO AGUA 4.062,80
62840.000.0000 : SUMINISTRO DE PETRÓLEO 10.668,59
62840.000.0001 : SUMINISTRO DE BUTANO 445,43
62900.000.0000 : LOCOMOCIÓN Y DIETAS 7.134,89
62900.000.0001 : DESPLAZAMIENTOS Y GASTOS VIAJES 8.935,70
62910.000.0000 : GASTOS DE VIAJE (OTROS SERVICIOS) 5.019,80
62920.000.0000 : TELÉFONO, CORREO, MENSAJERÍA 9.037,75
62920.000.0001 : TELEFONÍA MÓVIL 111,64
62920.000.0002 : CORREOS Y TELÉGRAFOS 2.256,77
62920.000.0003 : SERVICIOS DE INTERNET 3.465,54
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62930.000.0000 : SERVICIOS DIVERSOS 1.554,49
62940.000.0000 : ACTIVIDADES LITÚRGICAS 3.550,00
62950.000.0000 : ACTIVIDADES PASTORALES 9.477,03
62950.000.0001 : MATRICULAS Y MENSUALIDADES

SEMINARISTAS 13.600,00

62950.000.0002 : SECRETARIAT DE CATEQUESI 8,20
62950.000.0003 : SECRETARIAT DE JOVENTUT 8.524,62
62950.000.0005 : SECRETARIAT DE FAMILIA 455,13
62950.000.0006 : SECRETARIAT D’ENSENYANCA 163,95
62950.000.0007 : SECRETARIAT PASTORAL DE LA SALUT 547,13
62950.000.0008 : SECRETARIAT PASTORAL PENITENCIARIA 1.493,77
62950.000.0009 : SECRETARIAT PASTORAL UNIVERSITARIA 77,85
62950.000.0012 : FORMACIO PERMANENT DEL CLERO 23.276,18
62950.000.0013 : SECRETARIAT JUSTICIA I PAU 608,84
62950.000.0014 : SECRETARIAT MITJANS DE COMUNICACIO 4.107,59
62950.000.0015 : SECRETARIAT INSTITUT DE TEOLOGIA 300,00
62950.000.0016 : VIDA CREIXENT 1.460,13
62950.000.0017 : SECRETARIAT MISSIONS 56.020,59
62950.000.0018 : GASTOS SANT ANTONI ABAT HOSPITAL 311,48
62950.000.0019 : SECRETARIAT DIOCESÀ D’ECUMENISME 519,36
62950.000.0021 : GASTOS HOSPITAL MATEU ORFILA 50,00
62950.000.0022 : GASTOS APOSTOLADO ORACIÓN 1.831,67
62950.000.0023 : SECRETARIAT DE

CONFRARIES I PIETAT POPULAR 84,57

62960.000.0000 : ACTIVIDADES EXISTENCIALES 1.798,60
62960.000.0001 : MUSEO DIOCESANO - VISITAS CATEDRAL 8.349,99
62980.000.0000 : SUSCRIPCIONES 1.801,05
62990.000.0001 : SERVICIOS DE PREVENCIÓN 3.675,76
62990.000.0002 : CUOTAS SOCIOS / PARROQUIAS 16.197,66
63100.000.0000 : OTROS TRIBUTOS 1.370,10
63100.000.0001 : OTRAS TASAS 638,98
64000.000.0000 : SUELDOS Y SALARIOS 221.797,03
64000.000.0003 : PERSONAL LIMPIEZA 7.339,28
64000.000.0004 : RETRIBUCIONES DEL CLERO 173.471,23
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64100.000.0000 : INDEMNIZACIONES 8.545,27
64200.000.0000 : SEGURIDAD SOCIAL

A CARGO DE LA EMPRESA 59.838,33

64900.000.0000 : OTROS GASTOS SOCIALES 13.184,18
64910.000.0001 : Gastos formación SEMINARISTAS 9.955,14
64920.000.0000 : OTROS COMPLEMENTOS salariales 1.700,00
64930.000.0000 : Retribución RELIGIOSA SANITARIA 13.775,16
64940.000.0000 : IGLESIA NECESITADA 2.500,00
64940.000.0001 : RETRIBUCIONES SEGLARES 810,00
65010.000.0000 : Monasterios/Santuarios/Casa de la Iglesia 28.072,58
65010.000.0001 : Fundació Pia Autònoma Xipell -25.564,80
65010.000.0002 : AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES

DIOCESANAS - FONS SOLIDARITAT 100.342,38

65010.000.0003 : AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES
DIOCESANAS - CUOTA DIOCESANA 70.000,00

65020.000.0000 : OBRAS PARROQUIA SANT CLIMENT 4.796,14
65020.000.0001 : COLECTA MANOS UNIDAS 18.162,11
65020.000.0002 : COLECTA SEMINARIO 1.941,93
65030.000.0000 : AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES 5.411,86
65050.000.0000 : Canon 1271 2.000,00
65110.000.0000 : PÉRDIDA SOPORTADA - MOVIMIENTOS

SANTANDER - DONAIGLESIA 13.878,20

65500.000.0000 : PERDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES 5.001,50
66000.000.0000 : GASTOS FINANCIEROS POR

ACTUALIZACIÓN ( ADM. VALORES ) 12.845,10

66900.000.0000 : OTROS GASTOS FINANCIEROS
(COMISIONES ) 2.594,98

67100.000.0000 : PÉRDIDAS PROCEDENTES
DEL INMOVILIZADO MATERIAL 923.274,00

67800.000.0000 : GASTOS EXCEPCIONALES -0,02
68100.000.0000 : AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO

MATERIAL 1.286,43

69400.000.0001 : PÉRDIDAS DETERIORO
RAFAEL CARDONA URREJOLA 10.150,00

Total gastos 2.483.079,48
Beneficio neto total:    613914.18 €
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3.- PRESUPUESTO INGRESOS-GASTOS 2021
     OBISPADO DE MENORCA

Cuenta Ingresos Gastos

70000.000.0000 : VENTAS DE MERCADERÍAS 102,00  
70000.000.0003 : VENTA TIENDA MUSEO 252,00  
70000.000.0004 : Entrada Museo Diocesano 15.000,00  
70000.000.0005 : Ingresos Archivo 252,00  
70000.000.0006 : ENTRADA VISITAS CATEDRAL 17.000,40  
70500.000.0000 : PRESTACIONES DE SERVICIOS 0,00  
70500.000.0001 : PRESTACIONES SERVICIOS

ES CANALÓ 10.000,20  

70500.001.0001 : PARRòQUIA SANT ESTEVE 0,00  
70500.001.0002 : PARRòQUIA SANT FRANCESC

CIUTADELLA 0,00  

70500.001.0003 : PARRòQUIA SANT RAFAEL 0,00  
70500.001.0004 : PARRòQUIA

SANT A. Mª CLARET 0,00  

70500.001.0005 : CENTRE CATEQUÍSTIC
SANT MIQUEL 0,00  

70500.001.0006 : PARRòQUIA SANT BARTOMEU 0,00  
70500.001.0007 : PARRòQUIA SANT CRISTòFOL 0,00  
70500.001.0008 : PARRòQUIA SANTA EULÀLIA 

ALAIOR 0,00  

70500.001.0009 : PARRòQUIA SANTA MARIA
MAÓ 0,00  

70500.001.0010 : PARRòQUIA SANT FRANCESC
MAÓ 0,00  

70500.001.0011 : PARRòQUIA LA CONCEPCIÓ
MAÓ 0,00  

70500.001.0012 : PARRòQUIA EL ROSER
ES CASTELL 0,00  

70500.001.0013 : PARRòQUIA CATEDRAL
CABILDO 0,00  

70500.001.0014 : SANTUARI Mª AUXILIADORA
SALESIANS 0,00  
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70500.001.0015 : GERMANES CLARISSES 0,00  
70500.001.0016 : ESGLÉSIA DEL SANT CRIST 0,00  
70500.001.0017 : PARRòQUIA ST. ANTONI ABAT

FORNELLS 0,00  

70500.001.0018 : PARRòQUIA SANT MARTÍ 0,00  
70500.001.0019 : CASA SACERDOTAL - MAÓ 0,00  
70500.001.0020 : PARRòQUIA DEL CARME 0,00  
70500.001.0021 : PARRòQUIA ST. ANTONI ABAT

MAÓ 0,00  

70500.001.0022 : ESGLÉSIA SANT JOSEP 0,00  
70500.001.0023 : PARRòQUIA SANT CLIMENT 0,00  
70500.001.0024 : PARRòQUIA SANT LLUÍS 0,00  
70500.001.0025 : SANTUARI MARE DE DÉU

DEL TORO 0,00  

70500.001.0026 : RELIGIOSES
CONCEPCIONISTES 0,00  

70500.001.0027 : ERMITA MARE DE DÉU
DE GRÀCIA 0,00  

70500.001.0028 : ESGLÉSIA SANT GAIETÀ 0,00  
70500.001.0029 : CASA COLòNIES SANT JOAN

DELS VERGERS 0,00  

70500.001.0030 : SEMINARI DIOCESÀ 0,00  
70500.001.0031 : CASA COLòNIES SANT JOAN

DE MISSA 0,00  

70500.001.0032 : PARRòQUIA SANTA EULÀLIA
MAÓ 0,00  

70510.000.0000 : CONCIERTOS LA CATEDRAL 2.100,00  
70590.000.0000 : TASAS POR OTROS SERVICIOS 204,00  
71000.000.0000 : VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

DE PRODUCTOS EN CURSO 102,00  

72000.000.0000 : SUSCRIPCIONES Socis Bisbat 25.000,20  
72000.000.0001 : CUOTAS SOCIOS

PARROQUIAS 15.000,00  

72100.000.0000 : DONATIVOS Y LIMOSNAS 12.000,00  
72100.000.0002 : Donativos Santuario Mare Déu

del Toro 1.000,20  
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72100.000.0003 : DONATIVOS - HOSPITAL
MATEU ORFILA 500,40  

72100.000.0004 : FUNDACION MATER ECLESSIA 0,00  
72200.000.0000 : Fondo común 0,00  
72200.000.0002 : Quota Diocesana 75.000,00  
72200.000.0004 : Fundación Mater Ecclesiae 18.000,00  
72200.000.0006 : Fondo Sustentación IDEC 5.000,40  
72300.000.0001 : COLABORACIONES

A INSTITUTO TEOLOGIA 600,00  

72300.000.0002 : COLABORACIONES A 
CONVENIOS VISITAS GRUPOS 1.500,00  

72300.000.0003 : COLABORACIÓN
APOSTOLADO ORACIÓN 204,00  

72400.000.0000 : Colecta Iglesia Diocesana 13.000,20  
72400.000.0001 : Colecta y Aportación Familiares

Seminario 7.000,20  

72400.000.0002 : COLECTA DOMUND 18.000,00  
72400.000.0003 : COLECTA DIA DEL SEMINARIO 6.000,00  
72400.000.0004 : COLECTA MISIONEROS

MENORQUINES 10.000,20  

72400.000.0005 : COLECTA CORPUS 13.000,20  
72400.000.0006 : COLECTA DIVERSAS

NECESIDADES 12.000,00  

72400.000.0007 : COLECTA MANOS UNIDAS
/ HAMBRE 18.000,00  

72500.000.0000 : HERENCIAS Y LEGADOS 100.000,20  
74000.000.0001 : SUBVENCIÓN

CONSELL INSULAR 16.000,20  

74010.000.0001 : SUBVENCIONES PUBLICAS - 
CONSELL INSULAR - PATRIMONIO 45.000,00  

75000.000.0000 : OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 204,00  
75200.000.0000 : INGRESOS POR

ARRENDAMIENTOS 1.000,20  

75200.000.0001 : FIANZAS
CONTRATOS ALQUILER 0,00  

75200.000.0002 : ARRENDAMIENTOS - LIDIA 
CAMPS GOMILA ( TIENDA SANTUARI EL TORO) 0,00  
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75200.000.0003 : ARRENDAMIENTOS
Mª ROSA HERRERA PIRIS 0,00  

75200.000.0004 : ARRENDAMIENTOS
ANTONIO SOTO RIUTORT 7.999,92  

75200.000.0005 : ARRENDAMIENTOS
SA MICHAELA Y CASA S.L. 25.000,20  

75200.000.0006 : ARRENDAMIENTOS
CLUB ANDRIA S.L. 15.000,00  

75200.000.0007 : ARRENDAMIENTOS
AJUNTAMENT DE MAÓ 15.000,00  

75200.000.0008 : ARRENDAMIENTOS
POSADA 2015 S.L. 5.000,40  

75200.000.0009 : ARRENDAMIENTOS
AJUNTAMENT D’ES MERCADAL 10.400,40  

75200.000.0010 : ARRENDAMIENTOS
GABI MOLL CIFRE 6.000,00  

75200.000.0011 : ARRENDAMIENTOS
ASSOCIACIÓ PER 
L’ENSENYAMENT DE LES ARTS

6.000,00  

75200.000.0012 : ARRENDAMIENTOS
MERCADILLO FREGINAL 1.000,20  

75200.000.0013 : ARRENDAMIENTOS
TEATRE SANT MIQUEL 500,40  

75300.000.0001 : Ingreso Fundación
Guillermo Pons Pons 18.000,00  

75400.000.0000 : SECRETARIADO MISIONES
DONATIVOS 20.000,40  

75400.000.0001 : VIDA CREIXENT 4.000,20  
75400.000.0002 : INGRESOS - UMAS 25.000,20  
75400.000.0003 : SECRETARIAT TURISME 1.700,40  
75400.000.0004 : SECRETARIAT D’INFANCIA

I JOVENTUT 6.000,00  

75400.000.0005 : APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 1.500,00  
75400.000.0006 : SECRETARIAT DE JUSTICIA

I PAU 500,40  

75500.000.0000 : CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA 920.000,40  
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75500.000.0001 : FONDO DE INSULARIDAD CEE 30.000,00  
75500.000.0002 : COMPENSACION IVA CEE 12.000,00  
75600.000.0000 : APORTACION DEL FONDO

COMUN INTERDIOCESANO 0,00  

75900.000.0000 : APORTACION CLERO
CASA SACERDOTAL MAO 25.000,20  

75900.000.0002 : Ingresos por servicios diversos 0,00  
75900.000.0003 : RELIGIOSA HOSPITALARIA 14.000,40  
75900.000.0004 : CAPELLAN HOSPITALARIO 7.000,20  
75900.000.0005 : CAPELLAN PENITENCIARIO 6.960,00  
75900.000.0007 : COLECTES HOSPITAL

MATEU ORFILA 2.000,40  

75900.000.0008 : APORTACION CLERO
CASA SACERDOTAL CIUTADELLA 16.000,20  

75900.000.0009 : COLECTES HOSPITAL SANT 
ANTONI ABAT - CIUTADELLA 1.000,20  

76000.000.0000 : INGRESOS DE 
PARTICIPACIONES ( DIFERENTES BANCOS ) 150.000,00  

77800.000.0000 : INGRESOS EXCEPCIONALES 2.000,40  
60000.000.0000 : COMPRAS DE MERCADERÍAS  3.000,00
60000.000.0001 : CARGADO A PARROQUIAS  0,00
60100.000.0000 : COMPRAS DE MATERIAS

PRIMAS  8.500,20

60200.000.0000 : COMPRAS DE OTROS
APROVISIONAMIENTOS  4.000,20

60200.000.0001 : COMPRA MATERIAL
FOTOCOPIAS  5.500,20

60200.000.0002 : COMPRA MATERIAL
INFORMATICO  4.000,20

60200.000.0003 : COMPRA REPUESTOS  2.500,20
60200.000.0004 : COMPRA MATERIAL DIVERSO  2.500,20
60700.000.0000 : TRABAJOS REALIZADOS

POR OTRAS EMPRESAS  3.000,00

60900.000.0000 : “RAPPELS” POR COMPRAS  1.300,20
60900.000.0001 : Compra productos alimentación

Cal Bisbe  10.000,20
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60900.000.0002 : Compra productos alimentación
Casa Sacerdotal Maó  10.000,20

60900.000.0003 : Compra productos alimentación
Seminario  10.000,20

62000.000.0000 : SERVICIOS EXTERIORES  6.499,80
62100.000.0000 : ARRENDAMIENTOS Y

CÁNONES  3.000,00

62200.000.0000 : REPARACIONES Y
CONSERVACIÓN  2.500,20

62200.000.0001 : OBRAS C/ ESTRET  0,00
62200.000.0004 : OBRAS PARROQUIA

ES CASTELL  0,00

62200.000.0007 : REPARACION Y 
CONSERVACION INSTALACIONES  50.000,40

62200.000.0008 : REPARACION Y 
CONSERVACION MOBILIARIO  1.300,20

62200.000.0009 : REPARACION Y 
CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS  1.300,20

62200.000.0010 : REPARACION Y 
CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE  2.500,20

62200.000.0011 : Reparación y conservación
Archivo Diocesano  1.500,00

62200.000.0012 : Reparación y conservación
instalaciones Curia  60.000,00

62200.000.0013 : Reparación y conservación
instalaciones Seminario  25.002,00

62200.000.0014 : Reparación y conservación
instalaciones Santuari Toro  300.000,00

62200.000.0015 : Reparación y conservación
instalaciones Casa Sacerdotal Maó  10.000,20

62200.000.0016 : Reparación y conservación
instalaciones museo diocesano  2.000,40

62200.000.0017 : Reparación y conservación
instalaciones Es Canaló  2.500,20

62200.000.0018 : PARROQUIA SANT CRISTOFOL 
( ES MIGJORN GRAN )-CASA  0,00

62300.000.0000 : SERVICIOS DE 
PROFESIONALES INDEPENDIENTES  15.000,00
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62300.000.0001 : Servicios Gestoría
Ley Protección Datos  1.500,00

62300.000.0002 : Asesoría Jurídica  6.000,00
62300.000.0003 : Servicios profesionales técnicos  10.000,20
62400.000.0000 : TRANSPORTES  1.020,00
62500.000.0000 : PRIMAS DE SEGUROS  29.000,40
62600.000.0000 : SERVICIOS BANCARIOS

Y SIMILARES  3.000,00

62700.000.0000 : HOJA DOMINICAL  16.000,20
62700.000.0001 : Publicidad y Propaganda  100,20
62700.000.0002 : BOLETIN OBISPADO  1.500,00
62700.000.0003 : PUBLICIDAD, PROPAGANDA

Y OTROS  1.000,20

62700.000.0004 : Relaciones Públicas  5.000,40
62800.000.0001 : ELECTRICIDAD  30.000,00
62820.000.0000 : SUMINISTRO AGUA  5.000,40
62840.000.0000 : SUMINISTRO DE PETROLEO  20.000,40
62840.000.0001 : SUMINISTRO DE BUTANO  1.000,20
62900.000.0000 : LOCOMOCION Y DIETAS  7.000,20
62900.000.0001 : DESPLAZAMIENTOS

Y GASTOS VIAJES  10.000,20

62910.000.0000 : GASTOS DE VIAJE
(OTROS SERVICIOS)  4.000,20

62920.000.0000 : TELEFONO, CORREO,
MENSAJERÍA  6.600,00

62920.000.0001 : TELEFONIA MOVIL  1.000,20
62920.000.0002 : CORREOS Y TELEGRAFOS  3.300,00
62920.000.0003 : SERVICIOS DE INTERNET  6.000,00
62930.000.0000 : SERVICIOS DIVERSOS  1.200,00
62940.000.0000 : ACTIVIDADES LITURGICAS  2.000,40
62950.000.0000 : ACTIVIDADES PASTORALES  5.000,40
62950.000.0001 : MATRICULAS Y 
MENSUALIDADES SEMINARISTAS  16.000,20

62950.000.0002 : SECRETARIAT DE CATEQUESI  400,20
62950.000.0003 : SECRETARIAT DE JUVENTUT  10.000,20
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62950.000.0004 : SECRETARIAT DE VOCACIONS  1.500,00
62950.000.0005 : SECRETARIAT DE FAMILIA  2.000,40
62950.000.0006 : SECRETARIAT D’ENSENYANCA  2.000,40
62950.000.0007 : SECRETARIAT PASTORAL

DE LA SALUT  2.000,40

62950.000.0008 : SECRETARIAT PASTORAL
PENITENCIARIA  1.800,00

62950.000.0009 : SECRETARIAT PASTORAL
UNIVERSITARIA  1.000,20

62950.000.0011 : SECRETARIAT DE LITURGIA  300,00
62950.000.0012 : FORMACIO PERMANENT

DEL CLERO  20.000,40

62950.000.0013 : SECRETARIAT JUSTICIA I PAU  1.000,20
62950.000.0014 : SECRETARIAT MITJANS

DE COMUNICACIO  2.500,20

62950.000.0015 : SECRETARIAT INSTITUT
DE TEOLOGIA  1.500,00

62950.000.0016 : VIDA CREIXENT  2.500,20
62950.000.0017 : SECRETARIAT MISSIONS  10.000,20
62950.000.0018 : GASTOS SANT ANTONI ABAT

HOSPITAL  1.000,20

62950.000.0019 : Secretariat Diocesà d’Ecumenisme  1.000,20
62950.000.0020 : SECRETARIAT

PEREGRINACIONS  2.000,40

62950.000.0021 : GASTOS HOSPITAL
MATEU ORFILA  1.000,20

62950.000.0022 : GASTOS APOSTOLADO
ORACIÓN  1.500,00

62950.000.0023 : SECRETARIAT DE COFRADIES
I PIETAT POPULAR  500,40

62960.000.0000 : ACTIVIDADES EXISTENCIALES  1.500,00
62960.000.0001 : MUSEO DIOCESANO

VISITAS CATEDRAL  15.000,00

62980.000.0000 : SUSCRIPCIONES  2.000,40
62990.000.0000 : OTROS GASTOS DIVERSOS

(OTROS SERVICIOS)  1.500,00
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62990.000.0001 : SERVICIOS DE PREVENCION  3.700,20
62990.000.0002 : CUOTAS SOCIOS /PARROQUIAS  20.000,40
63100.000.0000 : OTROS TRIBUTOS  1.800,00
63100.000.0001 : OTRAS TASAS  1.000,20
64000.000.0000 : SUELDOS Y SALARIOS  284.000,40
64000.000.0003 : PERSONAL LIMPIEZA  2.000,40
64000.000.0004 : Retribuciones del CLERO  3.500,40
64200.000.0000 : SEGURIDAD SOCIAL

A CARGO DE LA EMPRESA  96.100,20

64210.000.0000 : SEGURIDAD SOCIAL A CARGO 
DE LA ENTIDAD DE SEGLARES  700,20

64900.000.0000 : OTROS GASTOS SOCIALES  10.000,20
64910.000.0001 : Gastos formación SEMINARISTAS  10.000,20
64910.000.0002 : PONTIFICIO COLEGIO

ESPAÑOL SAN JOSE  12.000,00

64920.000.0000 : OTROS COMPLEMENTOS
salariales  1.000,20

64930.000.0000 : Retribución RELIGIOSA
SANITARIA  14.000,40

64940.000.0000 : IGLESIA NECESITADA  4.000,20
65010.000.0000 : Monasterios/Santuarios/

Casa de la Iglesia  30.000,00

65010.000.0001 : Fundació Pia Autònoma Xipell  10.000,20
65010.000.0002 : AYUDAS MONETARIAS A

ENTIDADES DIOCESANAS 
FONS SOLIDARITAT

 18.125,88

65010.000.0003 : AYUDAS MONETARIAS
A ENTIDADES DIOCESANAS
CUOTA DIOCESANA

 70.008,00

65020.000.0001 : COLECTA MANOS UNIDAS  18.000,00
65020.000.0002 : COLECTA SEMINARIO  6.000,00
65020.000.0003: COLECTA MISSIONS  30.000,00
65030.000.0000 : AYUDAS MONETARIAS

INDIVIDUALES  5.000,40

65040.000.0000 : AYUDAS MONETARIAS
DE CARITAS - VOLUNTARIADO  1.500,00
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65050.000.0000 : Canon 1271  3.000,00
65110.000.0000 : PÉRDIDA SOPORTADA - 
MOVIMIENTOS SANTANDER - DONAIGLESIA  14.000,40

67800.000.0000 : GASTOS EXCEPCIONALES  1.500,00
1812588,72 1496073,48

Pérdidas - Ganancias ( Presupuesto ) 316515,24

4.- CARITAS DIOCESANA DE MENORCA
     RESULTATS EXERCICI 2020

COMPTE DESCRIPCIÓ IMPORTS

700 Venda de mercaderies 498.642,68

703 Venda de subproductes 9,00

705 Prestació de serveis 71.895,39

720 Socis 21.717,62

723 Donatius 420.451,03

740 Subvencions	oficials	a	la	explotació 1.186.577,67

746 Subvencions, donacions i llegats de capitat 43.403,60

752 Ingressos per arrendaments 24.517,46

759 Ingressos per serveis diversos (plaques solars) 1.450,15

761 Ingressos per interessos bancaris 134,74

796 Reversió deteriorament participació instruments 
patrimoni net grup (MIMA) 7.533,97

600 Compra de béns destinats a l’activitat 52.999,56

602 Compra d’altres aprovisionaments 17.132,55

607 Treballs realitzats per altres empreses 911,90

610 Variació existències de béns destinats a l’activitat 22.973,72

621 Arrendaments i cànons 36.822,84

622 Reparacions i conservació 40.350,52

623 Serveis de professionals independents 18.156,04

624 Transports 82,69

625 Primes d’assegurances 15.646,62

626 Serveis bancaris i similars 3.289,63
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627 Publicitat, propaganda i relacions públiques 1.841,49

628 Subministraments 56.342,43

629 Altres serveis 56.060,48

630 Impost	sobre	beneficis 20.645,95

631 Altres tributs 4.745,64

640 Sous i salaris 924.509,15

641 Indemnitzacions 1.413,59

642 Seguretat Social a càrrec de l’entitat 252.787,98

650 Ajudes monetàries individuals 250.336,74

651 Resultats d’operacions en comú 128.921,06

662 Interessos	bancaris	de	finançament 8.503,00

678 Despeses excepcionals 970,89

680 Amortització immobilitzat immaterial 1.008,64

681 Amortització immobilitzat material 132.477,13
SUMA INGRESSOS……. 2.276.333,31 €

SUMA DESPESES……. 2.048.930,24 €

RESULTAT:……. 227.403,07 €

5.- CARITAS DIOCESANA DE MENORCA – PRESSUPOST 2021

 D   E   S   P   E   S   E   S 

A. DESPESES DIRECTES 

SERVEIS I SUBMINISTRES 70.000,00

MANTENIMENTS I REPARACIONS 35.000,00

PERSONAL I SS.SS 1.272.715,55

FUNCIONAMENT 75.000,00

ARRENDAMENTS I CANONS 18.000,00

COMPRA MERCADERIES I ALTRES APROVISIONAMENTS 40.000,00

AJUDES ENERGÈNCIA /  BEQUES MESTRAL 216.147,20

DESPESES FINANCERES 12.000,00

AMORTITZACIONS 132.477,13

TOTAL GENERAL DESPESES 1.871.339,88
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 I   N   G   R   E   S   S   O   S 

A. SUBVENCIONS A PROGRAMES

CAIB-IRPF 304.075,66

IRPF ESTATAL 29.500,00

CIME 338.500,00

FSE - PROGRAMA OPERATIU 129.166,11

AJUNTAMENTS CIUTADELLA-MAÓ 16.000,00

LA CAIXA-INCORPORA 40.000,00

CAIXA COLONYA 2.000,00

CARITAS ESPAÑOLA 27.850,00

INDITEXT 15.200,00

ALTRES SUBVENCIONS 100.000,00

SUBVENCIONS DE CAPITAL 39.871,88

TOTAL INGRESSOS SUBVENCIONS 1.042.163,65

B. INGRESSOS PROPIS  

QUOTES SOCIS 21.138,73

DONATIUS PRIVATS 300.000,00

TOTAL INGRESSOS PROPIS 321.138,73

C. ALTRES INGRESSOS  

ACTIVITATS / PRESTACIÓ SERVEIS (Nomina Guillem) 73.300,71

ARRENDAMENTS (Bastió) 18.000,00

VENDES (CJ, Arbres, productes segona ma, etc) 300.000,00

TOTAL ALTRES INGRESSOS 391.300,71

TOTAL GENERAL INGRESSOS 1.754.603,09

BALANÇ -116.736,79
TOTAL INGRESSOS 1.754.603,09
TOTAL DESPESES 1.871.339,88
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6.- MESTRAL INSERCIO I MEDI AMBIENT, SLU
     RESULTATS EXERCICI 2020

COMPTE DESCRIPCIÓ IMPORTS

700 Venda de mercaderies 86.449,90
705 Prestació de serveis 450.404,75
741 Subvencions, donacions i llegats de capitat 204.727,89
761 Ingressos per interessos bancaris 0,66
600 Compra de béns destinats a l’activitat 21.992,13
602 Compra d’altres aprovisionaments 9.194,92
607 Treballs realitzats per altres empreses 37.142,62
610 Variació existències de béns destinats a l’activitat -21.992,13
621 Arrendaments i cànons 24.669,54
622 Reparacions i conservació 16.590,56
623 Serveis de professionals independents 3.647,80
624 Transports 106.102,69
625 Primes d’assegurances 5.490,69
626 Serveis bancaris i similars 2.468,02
627 Publicitat, propaganda i relacions públiques 0,00
628 Subministraments 17.934,80
629 Altres serveis 8.295,34
630 Impost	sobre	beneficis 2.511,33
631 Altres tributs 899,35
640 Sous i salaris 387.594,50
642 Seguretat Social a càrrec de l’entitat 87.340,42
649 Altres despeses socials 7.080,52
650 Pèrdues per crèdits comercials incobrables -436,33
662 Interessos	bancaris	de	finançament 3.243,80
678 Despeses excepcionals 1.046,25
681 Amortització immobilitzat material 13.232,41

SUMA INGRESSOS……. 741.583,20 €

SUMA DESPESES……. 734.049,23 €

RESULTAT:……. 7.533,97 €
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7.- MESTRAL INSERCIO I MEDI AMBIENT, SLU
     PRESSUPOST 2021

Cuenta Descripción PRES. 2021

600 COMPRA DE MERCADERIES 10.996,07

602 COMPRA ALTRES APROVISIONAMENTS 45.190,48

607 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES 
EMPRESES 73.300,71

621 ARRENDAMENT I CANONS 52.320,00

622 MANTENIMENT, REPARACIONS I 
CONSERVACIÓ 20.588,44

623 SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS 6.762,77

624 TRNASPORTS 117.828,10

625 ASSEGURANCES 5.010,05

626 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 2.139,30

627 PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS 
PÚBLIQUES 7.087,75

628 SUBMINISTRAMENTS 18.584,37

629 ALTRES SERVEIS 6.308,95

630 IMPOST SOBRE BENEFICIS 2.500,00

631 ALTRES TRIBUTS 8.214,53

640 SOUS I SALARIS 447.921,14

642 S.S. A CARREC DE L’EMPRESA 144.130,08

649 ALTRES DESPESES SOCIALS 9.674,74

662 INTERESSOS BANCARIS 2.905,45

681 AMORTITZACIÓ INMOBILITZAT MATERIAL 11.952,93

 TOTAL DESPESES 993.415,83
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700 VENDES 321.154,14

705 PRESTACIÓ DE SERVEIS 502.233,93

741 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 178.366,55

761 INGRESSOS DE VALORS REPRESENTATIUS DE 
DEUTE 1,32

778 INGRESSOS EXTRAORDINARIS  

 TOTAL INGRESSOS 1.001.755,93

 SUMA DESPESES 993.415,83

 SUMA INGRESSOS 1.001.755,93

 RESULTAT 8.340,10
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COMUNICATS DE PREMSA

SOLEMNITAT DE SANT ANTONI ABAT, PATRÓ DE MENORCA

Donades les circumstàncies excepcionals, motivades per l’expansió de 
la Covid-19, els actes religiosos amb motiu d’aquesta solemnitat de Sant 
Antoni, quedaran reduïts:

- A Ciutadella es manté la celebració solemne de l’Eucaristia a la 
Catedral, a les 11h del matí. Es suprimeix la processó dels tres tocs. 

En acabar la celebració, que serà presidida pel Sr. Bisbe, es cantarà el Te 
Deum d’acció de gràcies per l’aniversari de la restauració del cristianisme 
a Menorca. 

Una novetat important és que aquesta celebració serà retransmesa en 
obert per IB3 Televisió i per streaming pel canal de youtube d’IB3 
Televisió. 

- A Maó, celebracions a la parròquia de Sant Antoni Abat: el dissabte, 
16 de gener, solemne rés de les primeres Vespres a les 19.30 h. I diu-
menge, 17 de gener, missa en català a les 10 h i en castellà a les 19 
h. La imatge serà exposada de forma solemne per a la seva veneració 
al presbiteri de la parròquia. 

- A la resta de pobles les celebracions eucarístiques es faran  l’inte-
rior dels temples celebrant les misses habituals però, enguany, sense 
benediccions d’animals ni processons. 

Recordam que per a participar en aquestes celebracions s’hauran de guar-
dar les normes sanitàries respecte a l’aforament del 30%, ús de les masca-
retes, gel hidroalcohòlic, distància de seguretat, etc.,  segons la normativa 
vigent. 

Ciutadella de Menorca, 13 de gener de 2021
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COMUNICAT DEL BISBAT DE MENORCA

Recentment s’ha fet pública la sentència de l’Audiència Provincial que 
condemna Al Sr. B. C. O. pel delicte d’abús sexual d’un menor, fet jutjat 
que va tenir lloc a la Parròquia de Santa Eulàlia d’Alaior.

En relació amb aquests fets manifestam:
1.- El Sr. B. C. és un col·laborador de la parròquia, que realitza des de 

fa anys tasques de voluntariat de neteja i manteniment, gaudint del 
respecte i consideració per part de la comunitat.

2.- Quant el Sr. Bisbe va tenir coneixement de l’acusació, es va dirigir 
per escrit al que llavors era el rector de Santa Eulàlia, ordenant que 
«d’una manera preventiva es prescindeixin dels serveis d’aquesta 
persona a la parròquia com a voluntari, abstenint-se a partir d’ara 
d’exercir qualsevol responsabilitat que tingués encomanada” (Carta, 
22 d’agost de 2017).

3.- Una vegada que va ser dictat el sobreseïment provisional de la 
causa, el rector va tornar a comptar amb la col·laboració del Sr. B. 
C., limitant-se a les tasques indicades i sense contacte amb menors.

4.- Ens preocupa, sobretot, el mal que es pot haver causat a un menor, 
com el Sr. Bisbe va manifestar personalment al pare d’un dels fillets, 
i lamentam profundament que aquestes situacions es produeixin en 
persones vinculades a una parròquia.

5.- Ens atenim, com no podia ser d’altra manera, a les disposicions de 
la justícia, una vegada que els jutges han arribat a la certesa moral 
necessària per a dictar la sentència i respectam també el dret del con-
demnat a apel·lar reclamant la seva innocència.

Ciutadella de Menorca, 23 de març de 2021
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SANT PARE

«DE MESTRE NOMÉS EN TENIU UN, 
I TOTS VOSALTRES SOU GERMANS (Mt 23,8).

LA RELACIÓ DE CONFIANÇA,
FONAMENT DE LA CURA DEL MALALT

Missatge per a la 29a Jornada Mundial del Malalt
11 de febrer de 2021

Benvolguts germans i germanes,
La celebració de la 29a Jornada Mundial del Malalt, que s’esdevindrà l’11 

de febrer de 2021, memòria de la benaurada Mare de Déu de Lourdes, és un 
moment propici per a brindar una atenció especial a les persones malaltes i a 
les qui en tenen cura, tant en els llocs destinats a assistir-los com en el si de 
les famílies i de les comunitats. Penso en particular en aquells que pateixen 
a tot el món dels afectats per la pandèmia del coronavirus. A tots, especial-
ment als més pobres i marginats, els expresso la meva proximitat espiritual, 
al mateix temps que els asseguro la sol·licitud i l’afecte de l’Església.

1. El tema d’aquesta Jornada s’inspira en el passatge evangèlic en què Jesús 
critica la hipocresia dels qui diuen però no fan (cf. Mt 23,1-12). Quan la fe 
es limita a exercicis verbals estèrils, sense involucrar-se en la història i les 
necessitats del proïsme, la coherència entre el credo professat i la vida real es 
debilita. El risc és greu; per aquest motiu, Jesús utilitza expressions fortes, per 
advertir-nos del perill de caure en la idolatria de nosaltres mateixos, i afirma: 
«De mestre només en teniu un, i tots vosaltres sou germans» (v. 8).

La crítica que Jesús adreça als qui «diuen i no fan» (v. 3) és beneficiosa, 
sempre i per a tots, perquè ningú no és immune al mal de la hipocresia, un 
mal molt greu, l’efecte del qual és impedir-nos florir com a fills de l’únic 
Pare, cridats a viure una fraternitat universal.
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Davant la condició de necessitat d’un germà o una germana, Jesús ens 
mostra un model de comportament totalment oposat a la hipocresia. Proposa 
detenir-se, escoltar, establir una relació directa i personal amb l’altre, sentir 
empatia i commoció per ell o per ella, deixar-se involucrar en el seu sofri-
ment fins arribar a fer-se’n càrrec per mitjà del servei (cf. Lc 10, 30-25).

2. L’experiència de la malaltia fa que sentim la nostra vulnerabilitat 
i, al mateix temps, la necessitat innata de l’altre. La nostra condició de 
criatures es torna encara més nítida i experimentem de manera evident la 
nostra dependència de Déu. Efectivament, quan estem malalts, la incertesa, 
el temor i a vegades la consternació, s’apoderen de la ment i del cor; ens 
trobem en una situació d’impotència, perquè la nostra salut no depèn de les 
nostres capacitats o del fet que ens angoixem (cf. Mt 6,27).

La malaltia imposa una pregunta pel sentit, que en la fe s’adreça a Déu; 
una pregunta que cerca un nou significat i una nova direcció per a l’existèn-
cia, i que a vegades pot ser que no trobi una resposta immediata. Els nostres 
amics i familiars no sempre ens poden ajudar en aquesta cerca treballosa.

Pel que fa a això, la figura bíblica de Job és emblemàtica. La seva dona i 
els seus amics no són capaços d’acompanyar-lo en la seva desventura, enca-
ra més, l’acusen i augmenten en ell la soledat i el desconcert. Job cau en un 
estat d’abandonament i d’incomprensió. Però precisament gràcies a aquesta 
fragilitat extrema, rebutjant tota hipocresia i escollint el camí de la sinceritat 
amb Déu i amb els altres, fa arribar el seu crit insistent a Déu, que al final 
respon, obrint-li un nou horitzó. Li confirma que el seu sofriment no és una 
condemna o un càstig, tampoc és un estat de llunyania de Déu o un signe 
de la seva indiferència. Així, del cor ferit i guarit de Job en bolla aquella 
declaració commoguda al Senyor, que ressona amb energia: «Jo només et 
coneixia d’oïda, però ara t’he vist amb els meus ulls» (42,5).

3. La malaltia sempre té un rostre, fins i tot més d’un: té el rostre de 
cada malalt i malalta, també dels qui se senten ignorats, exclosos, víctimes 
d’injustícies socials que neguen els seus drets fonamentals (cf. Carta enc. 
Fratelli tutti, 22). La pandèmia actual ha tret a la llum nombroses insu-
ficiències dels sistemes sanitaris i carències en l’atenció de les persones 
malaltes. Els ancians, els més dèbils i vulnerables no sempre tenen garantit 
l’accés als tractaments, i no sempre és de manera equitativa. Això depèn de 
les decisions polítiques, de la manera d’administrar els recursos i del com-
promís dels qui ocupen càrrecs de responsabilitat. Invertir recursos en la 
cura i l’atenció a les persones malaltes és una prioritat vinculada a un prin-
cipi: la salut és un bé comú primari. Al mateix temps, la pandèmia ha posat 
també en relleu l’entrega i la generositat d’agents sanitaris, voluntaris i 
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voluntàries, treballadors i treballadores, preveres, religiosos i religioses que, 
amb professionalitat, abnegació, sentit de responsabilitat i amor al proïsme 
han ajudat, cuidat, consolat i servit tants malalts i els seus familiars. Una 
multitud silenciosa d’homes i dones que han decidit mirar aquells rostres, 
fent-se càrrec de les ferides dels pacients, que sentien com a proïsme pel fet 
de pertànyer a la mateixa família humana.

La proximitat, de fet, és un bàlsam molt valuós, que ofereix suport i con-
sol a qui pateix la malaltia. Com a cristians, vivim l’atenció al proïsme com 
una expressió de l’amor de Jesucrist, el bon Samarità, que amb compassió 
s’ha fet proper a tot ésser humà ferit pel pecat. Units a ell per l’acció de 
l’Esperit Sant, som cridats a ser misericordiosos com el Pare i a estimar, en 
particular, els germans malalts, dèbils i que pateixen (cf. Jn 13, 34-35). I 
vivim aquesta proximitat no sols de manera personal, sinó també de manera 
comunitària: en efecte, l’amor fraternal en Crist genera una comunitat capaç 
de guarir, que no abandona ningú, que inclou i acull sobretot els més fràgils.

Pel que fa a això, vull recordar la importància de la solidaritat fraternal, 
que s’expressa de manera concreta en el servei i que pot assumir formes 
molt diferents, totes orientades a sostenir el proïsme. «Servir significar 
cuidar els fràgils de les nostres famílies, de la nostra societat, del nostre 
poble» (Homilia a L’Havana, 20 de setembre de 2015). En aquest compro-
mís cadascú és capaç de «deixar de banda les seves cerques, afanys, desitjos 
d’omnipotència davant la mirada concreta dels més fràgils. […] El servei 
sempre mira el rostre del germà, toca la seva carn, sent la seva condició 
de proïsme i fins i tot en alguns casos la «pateix» i busca la promoció del 
germà. Per això mai el servei és ideològic, ja que no se serveix a idees, sinó 
que se serveix a persones» (ibid.).

4. Per tal que hi hagi una bona teràpia, és decisiu l’aspecte relacional, 
mitjançant el qual es pot adoptar un enfocament holístic envers la persona 
malalta. Donar valor a aquest aspecte també ajuda els metges, els infermers, 
els professionals i els voluntaris a fer-se càrrec d’aquells que  pateixen per 
acompanyar-los en un camí de curació, gràcies a una relació interpersonal 
de confiança (cf. Nova Carta als agents sanitaris [2016], 4). Es tracta, doncs, 
d’establir un pacte entre els necessitats de cures i els qui els cuiden; un pacte 
fonamentat en la confiança i el respecte mutus, en la sinceritat, en la dis-
ponibilitat, per a superar qualsevol barrera defensiva, posar en el centre la 
dignitat del malalt, tutelar la professionalitat dels agents sanitaris i mantenir 
una bona relació amb les famílies dels pacients.

Precisament aquesta relació amb la persona malalta troba una font ines-
gotable de motivació i de força en la caritat de Crist, com ho demostra el 
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testimoni mil·lenari d’homes i dones que s’han santificat servint els malalts. 
Efectivament, del misteri de la mort i resurrecció de Crist en brolla l’amor 
que pot donar un sentit ple tant a la condició del pacient com a la de qui en 
té cura. L’Evangeli ho testimonia moltes vegades, mostrant que les guarici-
ons que feia Jesús mai no són gestos màgics, sinó que sempre són fruit d’un 
encontre, d’una relació interpersonal, en la qual al do de Déu que ofereix 
Jesús li correspon la fe de qui l’acull, com ho resumeix la paraula que Jesús 
repeteix sovint: «La teva fe t’ha salvat.»

5. Estimats germans i germanes, el manament de l’amor, que Jesús va 
deixar als seus deixebles, també troba una realització concreta en la relació 
amb els malalts. Una societat és tant més humana com més sap cuidar els 
seus membres més fràgils i que més sofreixen, i sap fer-ho amb eficiència 
animada per l’amor fraternal. Caminem envers aquesta meta, procurant que 
ningú no es quedi sol, que ningú no se senti exclòs ni abandonat.

Encomano a Maria, mare de misericòrdia i salut dels malalts, totes les 
persones malaltes, els agents sanitaris i els qui es prodiguen al costat dels 
qui pateixen. Que ella, des de la gruta de Lourdes i des dels innombrables 
santuaris que se li han dedicat arreu del món, sostingui la nostra fe i la nos-
tra esperança, i ens ajudi a cuidar-nos els uns als altres amb amor fraternal. 
A tots i cada un els imparteixo de cor la meva benedicció.

Francesc

Roma, Sant Joan del Laterà, 20 de desembre de 2020, Quart diumenge 
d’Advent.
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CARTA APOSTÓLICA EN FORMA DE «MOTU PROPRIO»
SPIRITUS DOMINI

DEL SUMO PONTÍFICE FRANCISCO
SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL CAN. 230 § 1 DEL

CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO ACERCA DEL ACCESO 
DE LAS PERSONAS DE SEXO FEMENINO AL MINISTERIO 

INSTITUIDO DEL LECTORADO Y DEL ACOLITADO.

El Espíritu del Señor Jesús, fuente perenne de la vida y misión de la Igle-
sia, distribuye a los miembros del Pueblo de Dios los dones que permiten a 
cada	uno,	de	manera	diferente,	contribuir	a	la	edificación	de	la	Iglesia	y	al	
anuncio del Evangelio. Estos carismas, llamados ministerios por ser reco-
nocidos públicamente e instituidos por la Iglesia, se ponen a disposición de 
la comunidad y su misión de forma estable.

En algunos casos esta contribución ministerial tiene su origen en un sacra-
mento	específico,	el	Orden	Sagrado.	Otras	tareas,	a	lo	largo	de	la	historia,	
han	sido	instituidas	en	la	Iglesia	y	confiadas	a	través	de	un	rito	litúrgico	no	
sacramental	 a	 los	fieles,	 en	virtud	de	una	 forma	peculiar	 de	 ejercicio	del	
sacerdocio	bautismal,	y	en	ayuda	del	ministerio	específico	de	los	obispos,	
sacerdotes y diáconos.

Siguiendo una venerable tradición, la recepción de los “ministerios laica-
les”, que san Pablo VI reguló en el Motu Proprio Ministeria quaedam (17 de 
agosto de 1972), precedía como preparación a la recepción del Sacramento 
del	Orden,	aunque	tales	ministerios	se	conferían	a	otros	fieles	 idóneos	de	
sexo masculino.

Algunas asambleas del Sínodo de los Obispos han evidenciado la necesi-
dad de profundizar doctrinalmente en el tema, para que responda a la natura-
leza de dichos carismas y a las necesidades de los tiempos, y ofrezca un apo-
yo oportuno al papel de la evangelización que atañe a la comunidad eclesial.

Aceptando estas recomendaciones, se ha llegado en los últimos años a una 
elaboración doctrinal que ha puesto de relieve cómo determinados ministe-
rios instituidos por la Iglesia tengan como fundamento la condición común 
de ser bautizados y el sacerdocio real recibido en el sacramento del Bautis-
mo; éstos son esencialmente distintos del ministerio ordenado recibido en 
el sacramento del Orden. En efecto, una práctica consolidada en la Iglesia 
latina	ha	confirmado	también	que	estos	ministerios	laicos,	al	estar	basados	
en	el	sacramento	del	Bautismo,	pueden	ser	confiados	a	todos	los	fieles	idó-
neos, sean de sexo masculino o femenino, según lo que ya está previsto 
implícitamente en el canon 230 § 2.
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En consecuencia, después de haber escuchado el parecer de los Dicaste-
rios	competentes,	he	decidido	proceder	a	la	modificación	del	canon	230	§	1	
del Código de Derecho Canónico. Por lo tanto, decreto que el canón 230 § 1 
del Código de Derecho Canónico tenga en el futuro la siguiente redacción:

“Los laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por decreto 
de la Conferencia Episcopal, pueden ser llamados para el ministerio esta-
ble de lector y acólito, mediante el rito litúrgico prescrito; sin embargo, la 
colación de esos ministerios no les da derecho a ser sustentados o remune-
rados por la Iglesia”.
Dispongo	también	la	modificación	de	los	otros	elementos,	con	fuerza	de	

ley,	que	se	refieren	a	este	canon.
Lo deliberado por esta Carta Apostólica en forma de Motu Proprio, orde-

no	que	tenga	vigencia	firme	y	estable,	no	obstante	cualquier	cosa	contraria,	
aunque sea digna de mención especial, y que se promulgue mediante su 
publicación en L’Osservatore Romano, entrando en vigor el mismo día, y 
luego	se	publique	en	el	comentario	oficial	de	las	Acta Apostolicae Sedis.

Dado en Roma, en San Pedro, el 10 de enero del año 2021, fiesta del Bau-
tismo del Señor, octavo de mi pontificado.

Francisco

«VINE I HO VEURÀS» (Jn 1,46)
DE LES COMUNITATS EN LES XARXES SOCIALS

A LA COMUNITAT HUMANA
Missatge per a la

55a Jornada Mundial de les comunicacions socials 2021
14 de maig de 2021 (Solemnitat de l’Ascensió del Senyor)

Benvolguts germans i germanes,
La invitació a «anar i veure-ho» que acompanya les primeres i emoci-

onants trobades de Jesús amb els deixebles, és també el mètode de qual-
sevol comunicació humana autèntica. Per a poder relatar la veritat de la 
vida que es fa història (cf. Missatge per a la 54a Jornada Mundial de les 
Comunicacions Socials, 24 de gener de 2020) cal sortir de la còmoda pre-
sumpció del «ja se sap» i posar-se en marxa, anar a veure, estar amb les per-
sones, escoltar-les, recollir els suggeriments de la realitat, que sempre ens 
sorprendrà en qualsevol aspecte. «Obre de bat a bat els teus ulls a tot allò 
que vegis i deixa que se t’omplin de saba i de frescor les mans, per tal que 
els altres puguin tocar aquell miracle de la vida bategant quan et llegeixin», 
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aconsellava el beat Manuel Lozano Garrido1 als seus companys periodistes. 
Vull, per tant, dedicar el Missatge d’enguany a la crida a «anar i veure-ho», 
com a suggeriment per a qualsevol expressió comunicativa que vulgui ser 
clara i honesta: tant en la redacció d’un diari com en el món del web, tant 
en la predicació ordinària de l’Església com en la comunicació política i 
social. «Vine i ho veuràs» és la manera com s’ha comunicat la fe cristiana, 
a partir de les primeres trobades a la vora del riu Jordà i del llac de Galilea.

Desgastar les soles de les sabates
Pensem en el gran tema de la informació. Opinions atentes es lamenten 

des de fa temps del risc d’un acomodament en «diaris fotocòpia» o en infor-
matius de ràdio i televisió i llocs web que són substancialment iguals, on el 
gènere de la investigació i del reportatge perden espai i qualitat en benefici 
d’una informació preconfeccionada, «de palau», autoreferencial, que és cada 
vegada menys capaç d’interceptar la veritat de les coses i la vida concreta 
de les persones, i ja no sap recollir ni els fenòmens socials més greus ni les 
energies positives que emanen de les bases de la societat. La crisi del sector 
editorial pot portar a una informació construïda a les redaccions, davant l’or-
dinador, als terminals de les agències, a les xarxes socials, sense sortir mai 
al carrer, sense «desgastar les soles de les sabates», sense anar a trobar les 
persones per a buscar històries o verificar de visu certes situacions. Si no ens 
obrim a l’encontre, romandrem com espectadors externs, malgrat les innova-
cions tecnològiques que tenen la capacitat de posar-nos davant una realitat 
augmentada en la qual ens sembla estar immersos. Cada instrument és útil i 
valuós només si ens empeny a anar i veure la realitat que d’una altra manera 
no coneixeríem, si posa en xarxa coneixements que d’altra manera no circu-
larien, si permet encontres que d’una altra forma no es produirien.

Detalls de crònica a l’Evangeli
Als primers deixebles que volen conèixer-lo, després del baptisme al riu 

Jordà, Jesús els respon: «Veniu i ho veureu» (Jn 1,39), invitant-los a viure 
la seva relació amb ell. Més de mig segle després, quan Joan, ja molt ancià, 
escriu el seu Evangeli, recorda alguns detalls «de crònica» que revelen la 
seva presència en el lloc i l’impacte que aquella experiència va tenir en la 
seva vida: Era cap a l’hora dècima, anota, és a dir, les quatre de la tarda (cf. 
v. 39). L’endemà —relata novament Joan— Felip comunica a Natanael l’en-
contre amb el Messies. El seu amic és escèptic: «De Natzaret en pot sortir res 

1	 Periodista	espanyol,	que	va	néixer	 l’any	1920	 i	va	morir	 l’any	1971;	va	ser	beatificat	
l’any 2010.
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de bo?» Felip no intenta convèncer-lo amb raonaments: «Vine i ho veuràs», 
li diu (cf. v. 45-46). Natanael hi va i ho veu, i des d’aquell moment la seva 
vida canvia. La fe cristiana s’inicia així. I es comunica així: com un coneixe-
ment directe, nascut de l’experiència, no d’oïdes. «Ara ja no creiem pel que 
tu dius. Nosaltres mateixos l’hem sentit», diu la gent a la Samaritana, després 
que Jesús es va aturar al seu poble (cf. Jn 4,39-42). El «vine i ho veuràs» és el 
mètode més senzill per a conèixer una realitat. És la verificació més honesta 
de qualsevol anunci, perquè per a conèixer cal trobar, permetre que aquell que 
tinc davant em parli, deixar que els seu testimoni m’arribi.

Gràcies a la valentia de tants periodistes
També el periodisme, com a relat de la realitat, requereix la capacitat 

d’anar allí on ningú no va: un moviment i un desig de veure. Una curiositat, 
una obertura, una passió. Gràcies a la valentia i al compromís de molts pro-
fessionals —periodistes, càmeres, muntadors, directors que sovint treballen 
patint grans riscos— avui coneixem, per exemple, les difícils condicions de 
les minories perseguides a diverses parts del món; els innombrables abusos 
i injustícies contra els pobres i contra la creació que s’han denunciat; les 
moltes guerres oblidades que s’han relatat. Seria una pèrdua no sols per a la 
informació, sinó per a tota la societat i per a la democràcia si aquestes veus 
desapareguessin: un empobriment per a la nostra humanitat.

Nombroses realitats del planeta, encara més en aquest temps de pandè-
mia, dirigeixen al món de la comunicació la invitació a «anar-hi i veure-
ho». Hi ha el risc d’explicar la pandèmia i cada crisi només des dels ulls 
del món més ric, de tenir una «doble comptabilitat». Pensem en la qüestió 
de les vacunes, així com en les atencions mèdiques en general, en el risc 
d’exclusió de les poblacions més indigents. Qui ens parlarà de l’espera de 
curació en els pobles més pobres de l’Àsia, d’Amèrica Llatina i de l’Àfrica? 
Així, les diferències socials i econòmiques a nivell planetari corren el risc 
de marcar l’ordre de la distribució de les vacunes contra la covid. Amb els 
pobres sempre últims i el dret a la salut per a tots, afirmat com un principi, 
buidat del seu valor real. Però també en el món dels més afortunats el drama 
social de les famílies que han caigut ràpidament en la pobresa queda en gran 
part amagat: fereixen i no són notícia les persones que, vencent la vergonya, 
fan cua davant els centres de Caritas per a rebre un paquet d’aliments.

Oportunitats i insídies en els webs
La xarxa, amb les seves innombrables expressions socials, pot multipli-

car la capacitat d’explicar i compartir: molts ulls més oberts sobre el món, 



Sant Pare 145

un flux continuat d’imatges i testimonis. La tecnologia digital ens dona la 
possibilitat d’una informació de primera mà i oportuna, a vegades molt útil: 
pensem en certes emergències en ocasió de les quals les primeres notícies 
i també les primeres comunicacions de servei a les poblacions viatgen 
precisament pels webs. És un instrument formidable que ens responsabi-
litza a tots com a usuaris i com a consumidors. Potencialment tots podem 
convertir-nos en testimonis d’esdeveniments que d’una altra manera els 
mitjans tradicionals passarien per alt, donar la nostra contribució civil, fer 
que emergeixin més històries, també positives. Gràcies a la xarxa tenim la 
possibilitat de relatar el que veiem, el que passa davant els nostres ulls, de 
compartir testimonis.

Però ja s’han fet evidents per a tots també les riscos d’una comunicació 
social mancada de controls. Hem descobert, ja des de fa temps, que les notí-
cies i les imatges són fàcils de manipular, per milers de motius, a vegades 
només per un banal narcisisme. Aquesta consciència crítica empeny no a 
demonitzar l’instrument, sinó a una major capacitat de discerniment i a un 
sentit de la responsabilitat més madur, tant quan es difonen, com quan es 
reben els continguts. Tots som responsables de la comunicació que fem, de 
les informacions de donem, del control que junts podem exercir sobre les 
notícies falses, desemmascarant-les. Tots som cridats a ser testimonis de la 
veritat: a anar, veure-ho i compartir.

Res no reemplaça el fet de veure en persona
En la comunicació, res no pot substituir completament el fet de veure en 

persona. Algunes coses es poden aprendre només amb l’experiència. No es 
comunica, de fet, només amb les paraules, sinó amb els ulls, amb el to de 
veu, amb les gestos. La forta atracció que exercia Jesús en els qui el troba-
ven depenia de la veritat de la seva predicació, però l’eficàcia del que deia 
era inseparable de la seva mirada, de les seves actituds i també dels seus 
silencis. Els deixebles no escoltaven només les seves paraules, el miraven 
mentre parlava. De fet, en ell —el Logos encarnat— la Paraula es va fer 
Rostre, el Déu invisible es va deixar veure, sentir i tocar, com ho escriu 
Joan mateix (cf. 1Jn 1,1-3). La paraula és eficaç només si es «veu», només 
si t’involucra en una experiència, en un diàleg. Per aquest motiu el «vine i 
ho veuràs» era i és essencial.

Pensem en quanta eloqüència buida abunda també en el nostre temps, en 
qualsevol àmbit de la vida pública, tant en el comerç com en la política. 
«Sap parlar sense parar i no dir res. Les seves raons són dos grans de blat 
en dues bales de palla. S’ha de buscar tot el dia per a trobar-los i quan es 
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troben, no val la pena la cerca.»2 Les paraules mordaces del dramaturg 
anglès també valen per als nostres comunicadors cristians. La bona nova 
de l’Evangeli es va difondre en el món gràcies a les trobades de persona a 
persona, de cor a cor. Homes i dones que van acceptar la mateixa invitació: 
«Vine i ho veuràs», i van quedar impressionats pel «plus» d’humanitat que 
es transparentava en la seva mirada, en la paraula i en els gestos de persones 
que donaven testimoniatge de Jesucrist. Tots els instruments són importants 
i aquell gran comunicador que es deia Pau de Tars hauria fet servir el correu 
electrònic i els missatges de les xarxes socials; però va ser la seva fe, la seva 
esperança i la seva caritat allò que va impressionar els contemporanis que 
el van escoltar predicar i que van tenir la fortuna de passar temps amb ell, 
de veure’l durant una assemblea o en una xerrada individual. Verificaven, 
veient-lo en acció en els llocs on es trobava, com n’era, de vertader i fruc-
tuós per a la vida l’anunci de salvació del qual era portador per la gràcia de 
Déu. I fins i tot allí on aquest col·laborador de Déu no podia ser trobat en 
persona, la seva manera de viure en Crist va ser testimoniada pels deixebles 
que hi enviava (cf. 1Co 4,17).

«A les nostres mans hi ha llibres, en els nostres ulls fets», afirmava sant 
Agustí3 exhortant a trobar en la realitat el compliment de les profecies 
presents en les Sagrades Escriptures Així l’Evangeli es repeteix avui cada 
vegada que rebem el testimoniatge clar de persones la vida de les quals ha 
canviat per l’encontre amb Jesús. Des de fa més de dos mil anys és una 
cadena d’encontres la que comunica la fascinació de l’aventura cristiana. El 
desafiament que ens espera és, per tant, el de comunicar trobant les persones 
on són i com són.

Senyor, ensenyeu-nos a sortir de nosaltres mateixos, i a encaminar-nos 
cap a la recerca de la veritat.

Ensenyeu-nos a anar-hi i veure-ho ensenyeu-nos a escoltar, a no cultivar 
prejudicis, a no treure conclusions precipitades.

Ensenyeu-nos a anar allí on ningú no vol anar, a prendre’ns el temps per a 
entendre, a prestar atenció al que és essencial, a no deixar-nos distreure pel 
que és superflu, a distingir l’aparença enganyosa de la veritat.

Feu-nos la gràcia de reconèixer els vostres estatges pel món i l’honestedat 
d’explicar el que hem vist.

Franciscus
Roma, Sant Joan del Laterà, 23 de gener de 2021, vigília de la Memòria 

de Sant Francesc de Sales.

2 W. Shakespeare, El Mercader de Venècia, Acte I, Escena I.
3 Sermó 360/B, 20.
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MISSATGE DEL PAPA FRANCESC PER A LA QUARESMA 2021

Estimats germans i germanes,
Quan Jesús anuncia als seus deixebles la seva passió, mort i resurrecció, 

per a complir amb la voluntat del Pare, els revela el sentit profund de la seva 
missió i els exhorta a associar-s’hi, per a la salvació del món.

Recorrent el camí quaresmal, que ens conduirà a les celebracions pas-
quals,	recordem	Aquell	que	«s’abaixà	i	es	féu	obedient	fins	a	la	mort,	i	una	
mort de creu» (Fl 2,8). En aquest temps de conversió renovem la nostra fe, 
saciem la nostra set amb l’“aigua viva” de l’esperança i rebem amb el cor 
obert l’amor de Déu que ens converteix en germans i germanes en Crist. La 
nit de Pasqua renovarem les promeses del nostre Baptisme, per a renéixer 
com a homes i dones nous, gràcies a l’obra de l’Esperit Sant. No obstant, 
l’itinerari de la Quaresma, igual que tot el camí cristià, ja es troba sota la 
llum de la Resurrecció, que anima els sentiments, les actituds i les decisions 
de qui desitja seguir Crist.

El dejuni, la pregària i l’almoina, tal com els presenta Jesús en la seva 
predicació (cf. Mt 6,1-18), són les condicions i l’expressió de la nostra con-
versió. La via de la pobresa i de la privació (el dejuni), la mirada i els gestos 
d’amor vers l’home ferit (l’almoina)	i	el	diàleg	filial	amb	el	Pare	(la pregà-
ria) ens permeten encarnar una fe sincera, una esperança viva i una caritat 
operant.

1. La fe ens crida a acollir la Veritat i a ser testimonis, davant Déu i 
davant els nostres germans i germanes

En aquest temps de Quaresma, acollir i viure la Veritat que es va manifes-
tar	en	Crist	significa	abans	que	res	deixar-se	prendre	per	la	Paraula	de	Déu,	
que l’Església ens transmet de generació en generació. Aquesta Veritat no és 
una construcció de l’intel·lecte, destinada a unes poques ments escollides, 
superiors o il·lustres, sinó que és un missatge que rebem i podem compren-
dre gràcies a la intel·ligència del cor, obert a la grandesa de Déu que ens 
estima abans que nosaltres mateixos en siguem conscients. Aquesta Veritat 
és Crist mateix que, assumint plenament la nostra humanitat, es va fer Camí 
—exigent però obert a tots— que duu a la plenitud de la Vida.

El dejuni viscut com a experiència de privació, per als qui el viuen amb 
senzillesa de cor porta a descobrir de nou el do de Déu i a comprendre la 
nostra realitat de criatures que, a la seva imatge i semblança, troben en Ell 
el seu acompliment. Fent l’experiència d’una pobresa acceptada, qui dejuna 
es fa pobre amb els pobres i “acumula” la riquesa de l’amor rebut i com-
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partit. Entès i posat així en pràctica, el dejuni contribueix a estimar Déu i el 
proïsme en tant que, com ens ensenya sant Tomàs d’Aquino, l’amor és un 
moviment que centra l’atenció en l’altre considerant-lo com un mateix (cf. 
Carta enc. Fratelli tutti, 93).

La Quaresma és un temps per a creure, és a dir, per a rebre Déu a la nostra 
vida	i	permetre-li	“fer	estada”	en	nosaltres	(cf.	Jn	14,23).	Dejunar	significa	
alliberar	la	nostra	existència	de	tot	el	que	ens	fa	nosa,	fins	i	tot	de	la	satu-
ració d’informacions —veritables o falses— i productes de consum, per tal 
d’obrir les portes del nostre cor a Aquell que ve a nosaltres pobre de tot, però 
«ple de gràcia i de veritat» (Jn 1,14): el Fill de Déu Salvador.

2. L’esperança com a “aigua viva”que ens permet continuar el nostre 
camí

La samaritana, a qui Jesús demana que li doni beure al costat del pou, 
no comprèn bé quan Ell li diu que podria oferir-li «aigua viva» (Jn 4,10). 
Al principi, naturalment, ella pensa en l’aigua material, mentre que Jesús es 
refereix a l’Esperit Sant, aquell que Ell donarà en abundància en el Misteri 
pasqual i que infon en nosaltres l’esperança que no defrauda. A l’anunciar 
la seva passió i mort Jesús ja anuncia l’esperança, quan diu: «I el tercer dia 
ressuscitarà» (Mt 20,19). Jesús ens parla del futur que la misericòrdia del 
Pare ha obert de bat a bat. Esperar amb Ell i gràcies a Ell vol dir creure que 
la història no acaba amb els nostres errors, les nostres violències i injustíci-
es,	ni	amb	el	pecat	que	crucifica	l’Amor.	Significa	saciar-nos	del	perdó	del	
Pare en el seu Cor obert.

En l’actual context de preocupació en el que vivim i en el que tot sembla 
fràgil i incert, parlar d’esperança podria semblar una provocació. El temps 
de Quaresma està fet per a esperar, per a tornar a dirigir la mirada a la pa-
ciència de Déu, que continua tenint cura de la seva Creació, mentre que 
nosaltres sovint la maltractem (cf. Carta enc. Laudato si’, 32-33; 43-44). 
És esperança en la reconciliació, a la qual sant Pau ens exhorta amb passió: 
«Reconcilieu-vos amb Déu» (2 Co 5,20). En rebre el perdó, en el Sagrament 
que es troba en el cor del nostre procés de conversió, també nosaltres ens 
convertim en difusors del perdó: en haver-lo acollit nosaltres, podem ofe-
rir-lo, essent capaços de viure un diàleg atent i adoptant un comportament 
que conforti a qui es troba ferit. El perdó de Déu, també mitjançant les nos-
tres paraules i gestos, permet viure una Pasqua de fraternitat.

A la Quaresma, estem més atents a «dir paraules d’alè, que reconforten, 
que enforteixen, que consolen, que estimulen», en lloc de «paraules que 
humilien, que entristeixen, que irriten, que menyspreen» (Carta enc. Frate-
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lli tutti [FT], 223). A vegades, per a donar esperança, n’hi ha prou amb ser 
«una persona amable, que deixa de banda les seves ansietats i urgències per 
prestar atenció, per regalar un somriure, per dir una paraula que estimuli, 
per possibilitar un espai d’escolta enmig de tanta indiferència» (ibíd., 224).

En el recolliment i el silenci de la pregària, se’ns dona l’esperança com a 
inspiració	i	llum	interior,	que	il·lumina	els	desafiaments	i	les	decisions	de	la	
nostra missió: per això és fonamental recollir-se en la pregària (cf. Mt 6,6) i 
trobar, en la intimitat, el Pare de la tendresa.

Viure una Quaresma amb esperança	significa	sentir	que,	en	Jesucrist,	som	
testimonis del temps nou, en el qual Déu “fa que tot sigui nou”(cf. Ap 21,1-
6).	Significa	 rebre	 l’esperança	de	Crist	que	 lliura	 la	 seva	vida	a	 la	creu	 i	
que Déu ressuscita el tercer dia, “sempre a punt per a donar una resposta a 
tothom qui us demani raó de la vostra esperança”(cf. 1Pe 3,15).

3. La caritat, viscuda seguint les petjades de Crist, mostrant atenció i 
compassió per cada persona, és l’expressió més alta de la nostra fe i de 
la nostra esperança.

La caritat s’alegra de veure que l’altre creix. Per aquest motiu, pateix 
quan l’altre està angoixat: sol, malalt, sense llar, menyspreat, en situació 
de necessitat… La caritat és l’impuls del cor que ens fa sortir de nosaltres 
mateixos i que suscita el vincle de la cooperació i de la comunió.

«A partir de l’“amor social” és possible avançar cap a una civilització de 
l’amor a la qual tots puguem sentir-nos convocats. La caritat, amb el seu 
dinamisme universal, pot construir un món nou, perquè no és un sentiment 
estèril,	sinó	la	millor	manera	d’aconseguir	camins	eficaços	de	desenvolupa-
ment per a tothom» (FT, 183).

La caritat és un do que dona sentit a la nostra vida, gràcies al qual con-
siderem a qui es veu privat del més necessari com un membre de la nos-
tra família, amic, germà. El poc que tenim, si ho compartim amb amor, no 
s’acaba mai, sinó que es transforma en una reserva de vida i de felicitat. Així 
va succeir amb la farina i l’oli de la viuda de Sarepta, que va donar pa al 
profeta Elies (cf.1Re 17,7-16); i amb els pans que Jesús va beneir, va partir 
i va donar als deixebles perquè els distribuïssin entre la gent (cf. Mc 6,30-
44). Així s’esdevé amb la nostra almoina, ja sigui gran o petita, si la donem 
amb joia i senzillesa.

Viure una Quaresma de caritat vol dir tenir cura dels qui es troben en 
condicions de patiment, abandonament o angoixa a causa de la pandèmia de 
covid-19. En un context tan incert sobre el futur, recordem la paraula que 
Déu adreça al seu Servent: «No tinguis por, que jo t’allibero» (Is 43,1), ofe-
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rim	amb	la	nostra	caritat	una	paraula	de	confiança,	perquè	l’altre	senti	que	
Déu	l’estima	com	a	un	fill.

«Només amb una mirada l’horitzó de la qual estigui transformat per la ca-
ritat, que el mena a percebre la dignitat de l’altre, els pobres són descoberts 
i valorats en la seva immensa dignitat, respectats en el seu estil propi i en 
la seva cultura i, per tant, veritablement integrats en la societat» (FT, 187).

Benvolguts germans i germanes: cada etapa de la vida és un temps per a 
creure, esperar i estimar. Aquesta crida a viure la Quaresma com a camí de 
conversió i pregària, i per a compartir els nostres béns, ens ajuda a reconsi-
derar, en la nostra memòria comunitària i personal, la fe que ve de Crist viu, 
l’esperança animada per l’alè de l’Esperit i l’amor, la font inesgotable del 
qual és el cor misericordiós del Pare.
Que	Maria,	Mare	del	Salvador,	fidel	al	peu	de	la	creu	i	en	el	cor	de	l’Es-

glésia, ens sostingui amb la seva presència sol·lícita, i que la benedicció de 
Crist ressuscitat ens acompanyi en el camí vers la llum pasqual.

Roma, Sant Joan del Laterà, 11 de novembre de 2020, memòria de sant 
Martí de Tours.

Francesc

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA
58 JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

San José: el sueño de la vocación

Queridos hermanos y hermanas:
El pasado 8 de diciembre, con motivo del 150.º aniversario de la decla-

ración de san José como Patrono de la Iglesia universal, comenzó el Año 
dedicado especialmente a él (cf. Decreto de la Penitenciaría Apostólica, 8 
de diciembre de 2020). Por mi parte, escribí la Carta apostólica Patris cor-
de para «que crezca el amor a este gran santo». Se trata, en efecto, de una 
figura	extraordinaria,	y	al	mismo	tiempo	«tan	cercana	a	nuestra	condición	
humana». San José no impactaba, tampoco poseía carismas particulares ni 
aparecía importante a la vista de los demás. No era famoso y tampoco se ha-
cía notar, los Evangelios no recogen ni una sola palabra suya. Sin embargo, 
con su vida ordinaria, realizó algo extraordinario a los ojos de Dios.

Dios ve el corazón (cf. 1 Sam 16,7) y en san José reconoció un corazón de 
padre, capaz de dar y generar vida en lo cotidiano. Las vocaciones tienden 
a esto: a generar y regenerar la vida cada día. El Señor quiere forjar corazo-



Sant Pare 151

nes de padres, corazones de madres; corazones abiertos, capaces de grandes 
impulsos, generosos en la entrega, compasivos en el consuelo de la angustia 
y	firmes	en	el	fortalecimiento	de	la	esperanza.	Esto	es	lo	que	el	sacerdocio	y	
la vida consagrada necesitan, especialmente hoy, en tiempos marcados por 
la fragilidad y los sufrimientos causados también por la pandemia, que ha 
suscitado incertidumbre y miedo sobre el futuro y el mismo sentido de la 
vida. San José viene a nuestro encuentro con su mansedumbre, como santo 
de la puerta de al lado; al mismo tiempo, su fuerte testimonio puede orien-
tarnos en el camino.

San José nos sugiere tres palabras clave para nuestra vocación. La prime-
ra es sueño. Todos en la vida sueñan con realizarse. Y es correcto que tenga-
mos grandes expectativas, metas altas antes que objetivos efímeros —como 
el éxito, el dinero y la diversión—, que no son capaces de satisfacernos. De 
hecho, si pidiéramos a la gente que expresara en una sola palabra el sueño de 
su vida, no sería difícil imaginar la respuesta: “amor”. Es el amor el que da 
sentido a la vida, porque revela su misterio. La vida, en efecto, sólo se tiene 
si se da, sólo se posee verdaderamente si se entrega plenamente. San José 
tiene mucho que decirnos a este respecto porque, a través de los sueños que 
Dios le inspiró, hizo de su existencia un don.

Los Evangelios narran cuatro sueños (cf. Mt 1,20; 2,13.19.22). Eran lla-
madas divinas, pero no fueron fáciles de acoger. Después de cada sueño, 
José	 tuvo	 que	 cambiar	 sus	 planes	 y	 arriesgarse,	 sacrificando	 sus	 propios	
proyectos	 para	 secundar	 los	 proyectos	misteriosos	 de	Dios.	Él	 confió	 to-
talmente. Pero podemos preguntarnos: “¿Qué era un sueño nocturno para 
depositar	en	él	 tanta	confianza?”.	Aunque	en	 la	antigüedad	se	 le	prestaba	
mucha atención, seguía siendo poco ante la realidad concreta de la vida. A 
pesar de todo, san José se dejó guiar por los sueños sin vacilar. ¿Por qué? 
Porque su corazón estaba orientado hacia Dios, ya estaba predispuesto hacia 
Él.	A	su	vigilante	“oído	 interno”	sólo	 le	era	suficiente	una	pequeña	señal	
para reconocer su voz. Esto también se aplica a nuestras llamadas. A Dios 
no le gusta revelarse de forma espectacular, forzando nuestra libertad. Él nos 
da a conocer sus planes con suavidad, no nos deslumbra con visiones impac-
tantes, sino que se dirige a nuestra interioridad delicadamente, acercándose 
íntimamente a nosotros y hablándonos por medio de nuestros pensamientos 
y sentimientos. Y así, como hizo con san José, nos propone metas altas y 
sorprendentes.

Los sueños condujeron a José a aventuras que nunca habría imaginado. El 
primero desestabilizó su noviazgo, pero lo convirtió en padre del Mesías; 
el segundo lo hizo huir a Egipto, pero salvó la vida de su familia; el tercero 
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anunciaba el regreso a su patria y el cuarto le hizo cambiar nuevamente sus 
planes llevándolo a Nazaret, el mismo lugar donde Jesús iba a comenzar la 
proclamación del Reino de Dios. En todas estas vicisitudes, la valentía de 
seguir la voluntad de Dios resultó victoriosa. Así pasa en la vocación: la 
llamada divina siempre impulsa a salir, a entregarse, a ir más allá. No hay fe 
sin	riesgo.	Sólo	abandonándose	confiadamente	a	la	gracia,	dejando	de	lado	
los propios planes y comodidades se dice verdaderamente “sí” a Dios. Y 
cada “sí” da frutos, porque se adhiere a un plan más grande, del que sólo vis-
lumbramos detalles, pero que el Artista divino conoce y lleva adelante, para 
hacer de cada vida una obra maestra. En este sentido, san José representa un 
icono ejemplar de la acogida de los proyectos de Dios. Pero su acogida es 
activa, nunca renuncia ni se rinde, «no es un hombre que se resigna pasiva-
mente. Es un protagonista valiente y fuerte» (Carta ap. Patris corde, 4). Que 
él ayude a todos, especialmente a los jóvenes en discernimiento, a realizar 
los sueños que Dios tiene para ellos; que inspire la iniciativa valiente para 
decir “sí” al Señor, que siempre sorprende y nunca decepciona.

La segunda palabra que marca el itinerario de san José y de su vocación 
es servicio. Se desprende de los Evangelios que vivió enteramente para los 
demás y nunca para sí mismo. El santo Pueblo de Dios lo llama esposo 
castísimo, revelando así su capacidad de amar sin retener nada para sí. Li-
berando el amor de su afán de posesión, se abrió a un servicio aún más 
fecundo, su cuidado amoroso se ha extendido a lo largo de las generaciones 
y su protección solícita lo ha convertido en patrono de la Iglesia. También 
es patrono de la buena muerte, él que supo encarnar el sentido oblativo de la 
vida.	Sin	embargo,	su	servicio	y	sus	sacrificios	sólo	fueron	posibles	porque	
estaban sostenidos por un amor más grande: «Toda vocación verdadera nace 
del	don	de	sí	mismo,	que	es	la	maduración	del	simple	sacrificio.	También	en	
el sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo de madurez. Cuando 
una vocación, ya sea en la vida matrimonial, célibe o virginal, no alcanza la 
madurez de la entrega de sí misma deteniéndose sólo en la lógica del sacri-
ficio,	entonces	en	lugar	de	convertirse	en	signo	de	la	belleza	y	la	alegría	del	
amor corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración» (ibíd., 7).

Para san José el servicio, expresión concreta del don de sí mismo, no fue 
sólo un ideal elevado, sino que se convirtió en regla de vida cotidiana. Él se 
esforzó por encontrar y adaptar un lugar para que naciera Jesús, hizo lo po-
sible por defenderlo de la furia de Herodes organizando un viaje repentino 
a Egipto, se apresuró a regresar a Jerusalén para buscar a Jesús cuando se 
había perdido y mantuvo a su familia con el fruto de su trabaja, incluso en 
tierra	extranjera.	En	definitiva,	se	adaptó	a	las	diversas	circunstancias	con	
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la actitud de quien no se desanima si la vida no va como él quiere, con la 
disponibilidad de quien vive para servir. Con este espíritu, José emprendió 
los numerosos y a menudo inesperados viajes de su vida: de Nazaret a Belén 
para el censo, después a Egipto y de nuevo a Nazaret, y cada año a Jerusalén, 
con buena disposición para enfrentarse en cada ocasión a situaciones nue-
vas, sin quejarse de lo que ocurría, dispuesto a echar una mano para arreglar 
las cosas. Se podría decir que era la mano tendida del Padre celestial hacia 
su Hijo en la tierra. Por eso, no puede más que ser un modelo para todas las 
vocaciones, que están llamadas a ser las manos diligentes del Padre para sus 
hijos e hijas.

Me gusta pensar entonces en san José, el custodio de Jesús y de la Iglesia, 
como custodio de las vocaciones. Su atención en la vigilancia procede, en 
efecto, de su disponibilidad para servir. «Se levantó, tomó de noche al niño 
y a su madre» (Mt 2,14), dice el Evangelio, señalando su premura y dedica-
ción a la familia. No perdió tiempo en analizar lo que no funcionaba bien, 
para no quitárselo a quien tenía a su cargo. Este cuidado atento y solícito es 
el signo de una vocación realizada, es el testimonio de una vida tocada por 
el amor de Dios. ¡Qué hermoso ejemplo de vida cristiana damos cuando no 
perseguimos obstinadamente nuestras propias ambiciones y no nos dejamos 
paralizar por nuestras nostalgias, sino que nos ocupamos de lo que el Señor 
nos confía por medio de la Iglesia! Así, Dios derrama sobre nosotros su Es-
píritu, su creatividad; y hace maravillas, como en José.

Además de la llamada de Dios —que cumple nuestros sueños más gran-
des— y de nuestra respuesta —que se concreta en el servicio disponible y el 
cuidado atento—, hay un tercer aspecto que atraviesa la vida de san José y la 
vocación cristiana, marcando el ritmo de lo cotidiano: la fidelidad. José es el 
«hombre justo» (Mt 1,19), que en el silencio laborioso de cada día persevera 
en su adhesión a Dios y a sus planes. En un momento especialmente difícil 
se	pone	a	“considerar	todas	las	cosas”	(cf.	v.	20).	Medita,	reflexiona,	no	se	
deja dominar por la prisa, no cede a la tentación de tomar decisiones preci-
pitadas, no sigue sus instintos y no vive sin perspectivas. Cultiva todo con 
paciencia. Sabe que la existencia se construye sólo con la continua adhesión 
a las grandes opciones. Esto corresponde a la laboriosidad serena y constan-
te	con	la	que	desempeñó	el	humilde	oficio	de	carpintero	(cf.	Mt 13,55), por 
el que no inspiró las crónicas de la época, sino la vida cotidiana de todo pa-
dre, de todo trabajador y de todo cristiano a lo largo de los siglos. Porque la 
vocación,	como	la	vida,	sólo	madura	por	medio	de	la	fidelidad	de	cada	día.
¿Cómo	se	alimenta	esta	fidelidad?	A	la	 luz	de	 la	fidelidad	de	Dios.	Las	

primeras palabras que san José escuchó en sueños fueron una invitación a 
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no	tener	miedo,	porque	Dios	es	fiel	a	sus	promesas:	«José,	hijo	de	David,	no	
temas» (Mt 1,20). No temas: son las palabras que el Señor te dirige también 
a ti, querida hermana, y a ti, querido hermano, cuando, aun en medio de 
incertidumbres y vacilaciones, sientes que ya no puedes postergar el deseo 
de entregarle tu vida. Son las palabras que te repite cuando, allí donde te 
encuentres, quizás en medio de pruebas e incomprensiones, luchas cada día 
por cumplir su voluntad. Son las palabras que redescubres cuando, a lo largo 
del camino de la llamada, vuelves a tu primer amor. Son las palabras que, 
como un estribillo, acompañan a quien dice sí a Dios con su vida como san 
José,	en	la	fidelidad	de	cada	día.
Esta	fidelidad	es	el	secreto	de	la	alegría.	En	la	casa	de	Nazaret,	dice	un	

himno litúrgico, había «una alegría límpida». Era la alegría cotidiana y 
transparente de la sencillez, la alegría que siente quien custodia lo que es im-
portante:	la	cercanía	fiel	a	Dios	y	al	prójimo.	¡Qué	hermoso	sería	si	la	misma	
atmósfera sencilla y radiante, sobria y esperanzadora, impregnara nuestros 
seminarios, nuestros institutos religiosos, nuestras casas parroquiales! Es la 
alegría que deseo para ustedes, hermanos y hermanas que generosamente 
han hecho de Dios el sueño de sus vidas, para servirlo en los hermanos y en 
las	hermanas	que	les	han	sido	confiados,	mediante	una	fidelidad que es ya 
en sí misma un testimonio, en una época marcada por opciones pasajeras y 
emociones que se desvanecen sin dejar alegría. Que san José, custodio de las 
vocaciones, los acompañe con corazón de padre.

Roma, San Juan de Letrán, 19 de marzo de 2021, Solemnidad de San José

Francisco
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CONGREGACIÓ PER AL CULTE

Prot. N. 17/21

NOTA SOBRE EL MIÉRCOLES DE CENIZA
Imposición de la ceniza en tiempo de pandemia

Pronunciada la oración de bendición de las cenizas y después de asperjar-
las, sin decir nada, con el agua bendita, el sacerdote se dirige a los presentes, 
diciendo una sola vez para todos la fórmula del Misal Romano: «Convertíos 
y creed en el Evangelio», o bien: «Acuérdate de que eres polvo y al polvo 
volverás».

Después, el sacerdote se limpia las manos y se pone la mascarilla para 
proteger la nariz y la boca, después impone la ceniza a cuantos se acercan a 
él o, si es oportuno, se acerca a cuantos están de pie en su lugar. El sacerdote 
toma la ceniza y la deja caer sobre la cabeza de cada uno, sin decir nada.

En la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos, a 12 de enero de 2021.

Robert Card. Sarah
Prefecto

X Arthur Roche
Arzobispo Secretario
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Prot. N. 96/21

NOTA PARA LOS OBISPOS
Y LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES

SOBRE LAS CELEBRACIONES DE LA SEMANA SANTA 2021

La intención de esta Nota es ofrecer unas sencillas orientaciones con el 
fin de ayudar a los Obispos en su tarea de valorar las situaciones concretas 
y procurar el bien espiritual de pastores y fieles para vivir esta gran Semana 
del año litúrgico. 

Estamos afrontando, todavía, el drama de la pandemia del covid-19 que 
ha provocado muchos cambios, incluso en la forma habitual de celebrar la 
liturgia. Las normas y directrices contenidas en los libros litúrgicos, con-
cebidas para tiempos normales, no son enteramente aplicables, en tiempos 
excepcionales de crisis como estos. Por tanto, el Obispo, como moderador 
de la vida litúrgica en su Iglesia, está llamado a tomar decisiones prudentes 
para que las celebraciones litúrgicas se desarrollen con fruto para el Pueblo 
de Dios y para el bien de las almas que le han sido confiadas, teniendo en 
cuenta la protección de la salud y cuanto ha sido prescrito por las autorida-
des responsables del bien común.

Se recuerda de nuevo a los Obispos el Decreto emitido por este 
Dicasterio, por mandato del Santo Padre, el 25 de marzo de 2020 (Prot. N. 
154/20) en el que se ofrecen algunas orientaciones para las celebraciones 
de la Semana Santa. Tal pronunciamiento es válido también para este año. 
Se invita, por tanto, a releerlo con vistas a las decisiones que los Obispos 
tendrán que tomar con respecto a las próximas celebraciones pascuales 
en la situación particular de su país. En muchos países siguen vigentes 
estrictas condiciones de confinamiento que imposibilitan la presencia de 
los fieles en la iglesia, mientras que en otros se está retomando una vida 
cultual más normal.

- El uso de los medios de comunicación social ha ayudado mucho a 
los pastores a ofrecer apoyo y cercanía a sus comunidades durante la 
pandemia. Junto a los resultados positivos, también se han observado 
aspectos problemáticos. Para las celebraciones de la Semana Santa se 
sugiere facilitar y privilegiar la difusión mediática de las celebracio-
nes presididas por el Obispo, animando a los fieles que, no pueden 
asistir a su propia iglesia, a seguir las celebraciones diocesanas como 
signo de unidad.
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- En todas las celebraciones, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, 
se debe prestar atención a algunos momentos y gestos particulares, 
respetando las exigencias sanitarias (cf. Carta del Cardenal Prefecto 
a los Presidentes de las Conferencias Episcopales ¡Volvamos con 
alegría a la Eucaristía!, 15 de agosto de 2020, Prot. N. 432/20).

- La Misa Crismal, si es necesario, puede trasladarse a otro día más 
adecuado; conviene que participe una representación significativa de 
pastores, ministros y fieles.

- Para las celebraciones del Domingo de Ramos, del Jueves Santo, del 
Viernes Santo y de la Vigilia Pascual, se aplican las mismas indica-
ciones del pasado año.

- Se anima a preparar subsidios adecuados para la oración en familia 
y personal, potenciando también algunas partes de la Liturgia de las 
Horas.

La Congregación agradece sinceramente a los Obispos y a las Conferencias 
Episcopales por haber respondido pastoralmente a una situación en cons-
tante cambio a lo largo del año. Somos conscientes de que las decisiones 
adoptadas no siempre han sido fáciles de aceptar por parte de pastores y fie-
les laicos. Sin embargo, sabemos que se han tomado para garantizar que los 
santos misterios se celebraran de la manera más eficaz posible para nuestras 
comunidades, respetando el bien común y la salud pública.

En la Sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos, a 17 de febrero de 2021, Miércoles de Ceniza.

Robert Card. Sarah
Prefecto

X Arthur Roche
Arzobispo Secretario
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COMISIÓN EPISCOPAL DE LITURGIA

NOTA SOBRE LAS CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA
EN 2021

Después de un año entero, nuestro mundo sigue afrontando la lucha con-
tra la pandemia del covid-19 y sus consecuencias, auténtico drama que ha 
afectado a casi todas las dimensiones de la vida de las personas.

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos 
nos recuerda que la pandemia también ha influido en la vida litúrgica de la 
Iglesia, y que “las normas y directrices contenidas en los libros litúrgicos, 
concebidas para tiempos normales, no son enteramente aplicables en tiem-
pos excepcionales de crisis como estos”[1].

De cara a las celebraciones de la Semana Santa y del Triduo Pascual, en 
este año 2021, que por segunda vez se desarrollan estas circunstancias difí-
ciles, la Comisión Episcopal para la Liturgia de la Conferencia Episcopal 
Española quiere acoger las indicaciones de la Congregación para dichas 
celebraciones, publicadas en la Nota para los Obispos y las conferencias 
episcopales sobre la Semana Santa 2021, del pasado 17 de febrero.

Se ha hecho un esfuerzo para adaptarlas a la realidad y circunstancias de 
nuestro país, y ofrecerlas a los Obispos de España, máximos responsables 
y moderadores de la vida litúrgica en sus respectivas diócesis, como instru-
mento y orientación para vivir el momento central del Año Litúrgico y de 
la vida de la Iglesia.  

Con esa finalidad, y teniendo en cuenta la situación de la pandemia en 
España en este año 2021, se proponen a continuación las siguientes obser-
vaciones de carácter general y las de cada una de las celebraciones de la 
Semana Santa y del Triduo Pascual.



160 Comisión Episcopal de Liturgia

a) Observaciones de carácter general.
Siempre que sea posible, desde un discernimiento responsable que ha de 

hacer cada fiel, se recomienda la participación presencial en la celebración, 
formando parte activa de la asamblea.

Aquellos fieles que, por razón de edad, enfermedad, o de prudencia sani-
taria, no puedan participar presencialmente en las celebraciones, síganlas 
por los medios de comunicación[2].

En todas las celebraciones se deberán respetar las normas emanadas de 
las autoridades sanitarias en la lucha contra el virus: el aforo de los templos, 
las recomendaciones sanitarias e higiénicas para hacer de los lugares de 
culto espacios sanos y seguros, el uso de la mascarilla, disponibilidad de gel 
hidroalcohólico, distancia social, ventilación de los espacios, etc.

Prepárense con sumo cuidado las celebraciones, eligiendo bien las alter-
nativas que propone la Liturgia y acogiendo de buen grado las indicaciones 
para adaptarlas a este tiempo de pandemia.

En las distintas celebraciones se ha de reducir al mínimo necesario el 
número de ministros que intervienen –acólitos, lectores, etc.–, sin que ello 
desdiga de la dignidad de la celebración.

El canto no está prohibido, siempre y cuando no exista alguna indicación 
expresa de las autoritarias sanitarias y se haga con las medidas de precau-
ción adecuadas –uso de mascarilla en todo momento y distancia de seguri-
dad entre las personas–. No es aconsejable el canto o la música grabados.

Evítese la distribución de subsidios para el canto en soporte de papel, o 
cualquier tipo de folleto explicativo de la celebración, por el riesgo que 
conllevan ante un posible contagio.

Instrúyase a los fieles para recibir la comunión de manera segura y orde-
nada, atendiendo a las disposiciones del Obispo diocesano, procurando que 
este gesto central de la celebración se haga de la mejor manera posible.

Para el bien de los fieles, en el caso de que los aforos permitidos en las 
iglesias sean un grave problema para la participación, el Obispo diocesano 
puede autorizar a que se hagan varias celebraciones en el mismo templo en 
horas sucesivas, siempre y cuando esto se haga verdaderamente para utili-
dad de los fieles y en circunstancias de real necesidad.

De cara a que los enfermos y las personas en confinamiento o de alto 
riesgo puedan seguir las celebraciones desde sus casas, se anima a que sean 
retransmitidas las presididas por el Obispo en la catedral, como signo de 
unidad de la diócesis. Procúrese que estas celebraciones sean verdadera-
mente ejemplares en su preparación y desarrollo. Se excluyen, en cualquier 
caso, las grabaciones en diferido de las mismas.
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Cuando no se puedan realizar las celebraciones con participación del 
pueblo, ofrézcase a los fieles la posibilidad de celebrar la Liturgia de las 
Horas, especialmente las Laudes y las Vísperas de cada día y el Oficio de 
Lectura. A tal efecto el subsidio La Hora de Jesús, que contiene los textos 
de las celebraciones de la Semana Santa y que incluye también la Liturgia 
de las Horas para estos días, puede ser un instrumento muy útil. También 
se recuerda que se puede hacer uso de la aplicación oficial de la Liturgia 
de las Horas para dispositivos móviles, recientemente publicada por la 
Conferencia Episcopal.

Los sacerdotes que estén afectados por el virus y estén confinados procu-
ren también celebrar los distintos ritos, en la medida de lo posible y si su 
salud se lo permite.

Se recomienda vivamente que se cuide y fomente el Sacramento de la 
Penitencia. Se ruega a los sacerdotes una mayor disponibilidad para que los 
fieles puedan celebrar este Sacramento, con todas las medidas de precau-
ción, distancia social y discreción.

b) Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.
Para la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén se evitará la 

forma primera descrita por el Misal –procesión–.
En las catedrales se utilizará la forma segunda –entrada solemne–, al 

menos en la misa principal. Los fieles permanecerán en sus lugares y se 
hará la bendición y la proclamación del evangelio desde un lugar, dentro 
de la iglesia, en el que los fieles puedan ver el rito. En la procesión al altar 
puede participar una representación de los fieles junto con el Obispo y los 
ministros.

En las parroquias y demás lugares de culto se utilizará la forma tercera 
–entrada simple–.

c) Misa crismal.
A juicio del Obispo la fecha de la Misa crismal puede trasladarse al día 

que parezca más adecuado.
Si las normas sobre aforos no permiten la asistencia de todos los sacerdo-

tes de la diócesis y es necesario también limitar el número de fieles, procure 
el Obispo que al menos pueda hacerlo una representación del presbiterio 
–por ejemplo, el consejo episcopal, o el consejo presbiteral, o los arcipres-
tes– y un grupo de fieles, y que la celebración sea retransmitida, de modo 
que quienes hubiesen querido asistir, muy en particularmente el resto del 
clero, puedan al menos seguirla por estos medios.
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d) Jueves Santo.
De forma excepcional, al igual que el año pasado, los sacerdotes 

tienen la facultad de celebrar este día la Misa sin el pueblo, si concu-
rren circunstancias que así lo aconsejen –por ejemplo, el contagio con 
el virus del propio sacerdote o el confinamiento de una población–. 
Quienes no tengan la posibilidad de celebrar la Misa rezarán preferen-
temente las Vísperas.

Ha de omitirse el rito del lavatorio de los pies.
Dado que este año la celebración se hará, en la mayor parte de los casos, 

con alguna participación del pueblo, no se omita la procesión y la reserva 
del Santísimo Sacramento para la adoración y la comunión al día siguien-
te. Facilítese, en la medida de lo posible, que los fieles puedan dedicar un 
tiempo de adoración, respetando siempre los horarios de restricción de la 
libre circulación de los ciudadanos que se establezcan en cada lugar.

Si se van a celebrar varias Misas de la Cena del Señor en la misma igle-
sia, háganse siempre por la tarde, y omítase, salvo en la última, la reserva 
solemne del Santísimo.

Si no se va a celebrar el Triduo completo en alguna iglesia, no se haga 
la reserva eucarística solemne. Además, si no se ha celebrado la Misa 
vespertina de la Cena del Señor, evítese una adoración eucarística desvin-
culada de dicha celebración.

Si la celebración es sin participación del pueblo, se omite la procesión, 
y la reserva se hace en el sagrario habitual.

e) Viernes Santo.
Se ha de asegurar la celebración de la Pasión del Señor, por lo menos, 

en la Catedral, en los templos parroquiales, al menos en los principales, 
y en aquellos de mayor capacidad dentro de las zonas pastorales esta-
blecidas en cada Diócesis.

En la oración universal se utilizará el formulario habitual con el aña-
dido de la intención especial que la Congregación para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacramentos publicó el pasado año (Decreto Prot. 
N. 155/20). El texto de la intención, que se añade entre la IX y la X, es 
el siguiente:

IXb. Por quienes sufren en tiempo de pandemia.
Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la 

pandemia actual: para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, 
fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a 
todas las víctimas que han muerto.
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Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:
Dios todopoderoso y eterno,
singular protector en la enfermedad humana,
mira compasivo la aflicción de tus hijos
que padecen esta pandemia;
alivia el dolor de los enfermos,
da fuerza a quienes los cuidan,
acoge en tu paz a los que han muerto
y, mientras dura esta tribulación,
haz que todos
puedan encontrar alivio en tu misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.

En el momento de la adoración de la cruz el celebrante lo hará con una 
genuflexión o una inclinación profunda. El resto de la asamblea lo hará 
por medio de una genuflexión o inclinación profunda cuando la cruz sea 
mostrada, y lo harán cada uno sin moverse de su lugar. Se podría invitar, 
también, a todos los participantes a la liturgia a que hagan un momento de 
oración, en silencio, mientras se contempla la cruz. Se evitará, en cualquier 
caso, la procesión de los fieles en este momento de la celebración.

f) Vigilia Pascual
Se procurará su celebración al menos en la Catedral y en las iglesias 

parroquiales principales, que posean un aforo suficiente para que puedan 
participar los fieles con seguridad.

Dependiendo de las normas civiles que se hayan establecido en cada lugar 
sobre restricción de la libre circulación de los ciudadanos, elíjase una hora 
adecuada para el comienzo de la celebración que facilite a los fieles la par-
ticipación en la misma y el regreso a sus casas al finalizar.

El “inicio de la vigilia o lucernario” se puede hacer a la entrada del 
templo. El celebrante principal deberá estar acompañado por un número 
limitado de ministros, mientras todos los fieles se mantendrán en sus luga-
res. Se bendice el fuego, se hacen los ritos de preparación y se enciende el 
cirio tal como indica el Misal. El sacerdote y los ministros, manteniendo 
la distancia de seguridad, hacen la procesión por el pasillo central y se 
cantan las tres invocaciones “Luz de Cristo”. No es recomendable repar-
tir entre los fieles las velas y que las vayan encendido del cirio y luego 
pasen la luz unos a otros. Después de las invocaciones se canta el Pregón 
Pascual.
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Sigue la “Liturgia de la palabra”. Por razones de brevedad puede acortar-
se el número de las lecturas, pero procúrese darle la relevancia adecuada a 
este momento de la celebración. En ningún caso se debería reducir a una 
Liturgia de la Palabra normal de un domingo, únicamente con tres lecturas.

La “Liturgia bautismal” se celebra tal y como viene indicada en el Misal. 
La presencia de la asamblea aconseja no omitir el rito de la aspersión des-
pués de la renovación de las promesas bautismales. Tómese la precaución, 
sin embargo, de evitar el contacto con el agua que se va a bendecir cuando 
esta se prepare, y que el sacerdote higienice las manos con gel hidroalcohó-
lico antes de la aspersión.

No parece aconsejable, dadas las circunstancias, celebrar el bautismo de 
niños durante la Vigilia Pascual. Si se han de administrar los sacramentos 
de la Iniciación Cristiana a adultos o si al final se celebra el bautismo de 
algún niño, hágase con todas las medidas higiénicas y sanitarias que garan-
ticen que los signos y ritos se hagan adecuadamente, pero de forma segura, 
especialmente los que implican el contacto, como las unciones.

Quienes no puedan participar en la solemne Vigilia Pascual pueden rezar 
el Oficio de lectura indicado para el Domingo de Pascua en la resurrección 
del Señor, con el deseo de unirse a toda la Iglesia en la celebración del 
misterio pascual.

Esperando que estas orientaciones sean acogidas de buen grado en las 
Iglesias particulares que peregrinan en España, seguimos rezando por el fin 
de la pandemia, por los difuntos, los enfermos y sus familias, y por todos 
los que dedican su esfuerzo a paliar las consecuencias de esta crisis que 
estamos viviendo, esperando que la celebración de los días de la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor sean un auténtico encuentro con Él, que 
fortalezca la fe, esperanza y caridad de todos los fieles.

Madrid, 3 de marzo de 2021

† José Leonardo Lemos, obispo de Ourense. Presidente de la CEL
Antonio, Cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia

† Ángel Fernández, obispo de Albacete
† Jesús Murgui, obispo de Orihuela-Alicante

† Manuel Sánchez, obispo de Santander
† Juan Antonio Aznárez, obispo auxiliar de Pamplona  y Tudela

† Julián López, obispo emérito de León
† Ángel Rubio, obispo emérito de Segovia
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[1] Nota para los Obispos y las conferencias episcopales sobre la Semana Santa 2021 (Prot. 
N. 96/21)

[2] cf. Carta del Cardenal Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos a los Presidentes de las Conferencias Episcopales ¡Volvamos con 
alegría a la Eucaristía!, 15 de agosto de 2020, Prot. N. 432/20.










