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ESCRITS DEL SR. BISBE

HOMILIES

HOMILIA DIJOUS SAnT
(Catedral de Menorca 2 d’abril de 2021)

En aquesta nit els cristians de tot el món feim -es diu en el ritual- “memorial 
de l’amor amb què Crist ens va estimar fins a la mort” (Cerimonial bisbes, 
297). És una tarda per contemplar aquest amor i agrair-ho. En aquest dia 
Jesús, després de compartir amb els seus deixebles el sopar de Pasqua, els va 
donar el manament suprem: “Vos don un manament nou: que us estimeu els 
uns als altres; tal com jo us he estimat, estimeu-vos també els uns als altres. 
Tothom coneixerà que sou deixebles meus: si us estimeu els uns als altres”.

Com jo us he estimat
“Com jo us he estimat”. Per viure aquest manament, el primer és contem-

plar l’amor de Crist. Ell, que és el Mestre i el Senyor, s’ha volgut fer l’últim 
i l’esclau de tots per amor. Abans de seure a sopar, va voler rentar els peus 
als deixebles, assumint un ofici d’esclaus, per mostrar-los tot el seu amor. 
Aquest amor incondicional i indestructible es manifesta també quan, durant 
el Sopar, s’institueix l’Eucaristia. Jesús es fa menjar i beguda per alimentar 
el deixebles i atorgar-los la vida eterna. És impressionant pensar el que sig-
nifica aquest gest, que només un Déu ple d’amor pot atrevir-se a realitzar. 
“Això és el meu cos” “Aquesta és la meva sang”: el signe pobre i quotidià 
del pa i del vi es converteix en memorial del Senyor, del seu cos que serà 
destrossat per la creu i de la sang que en ella vessarà. Nosaltres, vint segles 
després, podem seguir gaudint de la seva presència, alimentant-nos amb 
aquest cos i aquesta sang i sentir tot el seu amor.
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“Com jo us he estimat”. El moment culminant d’aquest amor serà el seu 
lliurament a la creu, que Jesús assumeix lliurement. Per tal de reconciliar 
per sempre a l’home amb Déu, Jesús es despulla de la seva condició divina 
(cf. Filip 2, 6) i entrega la seva pròpia vida a la creu, assumint en ella tot 
el patiment i el dolor de l’ésser humà. Amb raó escriu l’evangelista: “els 
estimà fins a l’extrem”.

El primer que hem de fer és contemplar i agrair tant d’amor, perquè tota 
la vida i la mort de Jesús es va realitzar “per nosaltres”, per a la nostra 
salvació.

Que us estimeu els uns als altres
Nosaltres no podem fer res més que imitar el mestre. Si de veritat volem 

ser deixebles seus, haurem de viure i acollir aquest manament nou: “que us 
estimeu els uns als altres”.

Això vol dir que hem de fer de la nostra vida un servei. Com el Mestre, 
haurem de acostar-nos moltes vegades a rentar els peus dels homes i dones 
del nostre temps, per alleugerir les seves penes i curar les seves ferides. 
“També vosaltres vos heu de rentar el peus els uns als altres. Vos he donat 
exemple perquè vosaltres ho faceu tal como jo us ho he fet”. Haurem de 
ajupir-nos per servir els altres, no des d’una posició de domini, jutjant-los, 
sinó des de baix, amb humilitat, sense condemnar-los.

El manament nou ens demana també viure estimant a tothom, fins i tot 
als enemics, com ens va demanar Jesús. No ens podem permetre gelosies, 
enveges, insults, intolerància o rebuig. Tot això pertany a la mentalitat del 
món, però el deixeble només pot viure en l’acolliment, la comprensió i el 
perdó. “Estimeu-vos els uns als altres”. Aquest és el manament que està per 
sobre de tots els altres i que il·lumina els altres. Té raó sant Agustí quan diu: 
“Estima i fes allò que vulguis”.

L’amor es manifesta també cercant els més petits, els últims, per posar-nos 
a la seva disposició. Hem de sentir el seu dolor i escoltar el seu crit d’auxili, 
per ser Església samaritana, que es compadeix i sana. El context de pandè-
mia que vivim ens fa pensar no només en els que han patit la malaltia, sinó 
també en tantes persones que estan patint les conseqüències econòmiques 
d’aquesta crisi sanitària. A tots ells ha d’arribar la nostra solidaritat, perquè 
sàpiguen que volem viure el manament que en aquesta nit ens va deixar el 
nostre Senyor. En aquest dia recordem i agraïm, de manera especial, tot el 
treball que fa Caritas per al servei dels més pobres.

L’única cosa que importa és estimar. Jesús va afegir que aquest seria el 
distintiu de que som els seus deixebles. Nosaltres hem inventat altres signes 



Sr. Bisbe 7

per dir que som cristians, però Jesús només ens va deixar un: que us esti-
meu. Si no estimem amb tot el nostre ser, no ens hem enterat de res.

Sentir el seu amor
Hem començat contemplant l’amor de Crist, que arriba a l’extrem i que 

és model de l’amor que hem de tenir-nos els uns als altres. Però queda una 
cosa important a dir: només podrem estimar d’aquesta manera, si abans hem 
sentit en nosaltres el seu amor. O dit d’una altra manera: hem de deixar que 
Jesús renti els nostres peus. Només si ens deixem rentar per Crist, tenim 
que veure amb Ell. Quan acceptam aquest amor immens, llavors podem dir: 
també jo he estat estimat fins a l’extrem; ara conec allò que és l’amor i puc 
llançar-me, com Jesús, a l’aventura d’estimar.

Aquesta tarda, podríem demanar al Senyor que ens atorgui un cor com el 
seu, que sigui capaç d’estimar de veritat a tothom, que canviï el nostre cor 
dur i de pedra per un de carn, que experimenti com a propis els goigs, els 
sofriments i les esperances dels altres. En l’Eucaristia es tornarà a fer pre-
sent per a nosaltres. Gaudim de la seva presència i del seu amor, i deixem 
que aquest misteri d’amor ens transformi.

HOMILIA DIVEnDRES SAnT
(Catedral de Menorca 2 d’abril de 2021)

A la fi de l’impressionant relat de la passió, que acabam d’escoltar, l’evan-
gelista ofereix un detall que respon al que ell mateix va contemplar i que, al 
mateix temps, té un gran valor simbòlic, perquè ajuda a comprendre el sentit 
del que va succeir en aquella tràgica tarda del Divendres Sant. Diu que “un dels 
soldats amb la llança li va traspassar el costat i al punt va sortir sang i aigua”.

Traspassar el costat
De vegades, per accelerar la mort de l’ajusticiat, l’escamot d’execució li 

trencava les cames d’un cop; d’aquesta manera impedia que pogués prendre 
impuls per a respirar i molt prest moria asfixiat. Així ho van fer amb aquells 
dos bandolers que havien estat executats al costat de Jesús. Però, quan van 
arribar a Jesús, van advertir que ja era mort, segurament perquè la seva 
passió havia estat molt llarga i el seu cos no havia pogut aguantar tant de 
dolor. Llavors, per assegurar-se de la seva mort, es van limitar a traspassar 
el seu cor amb la llança.
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El sentit
Per interpretar aquest gest, l’evangelista recorre a dues cites bíbliques. 

La primera es refereix al ritual de la Pasqua, que prescrivia que no s’havia 
de rompre cap os de l’anyell (cf. Ex 12, 46). Precisament el sacrifici dels 
anyells per al sopar de pasqua es realitzava en el temple de Jerusalem 
cap a l’hora de sexta, que és l’hora en què Joan situa el sacrifici de Crist. 
D’aquesta manera assenyala Jesús com el vertader i perfecte anyell de Déu, 
al que no han romput cap os. Ell és aquell Anyell Déu anunciat pel Baptista, 
que lliurant la seva sang en la creu ha llevat el pecat del món. D’aquesta 
manera sant Joan ens hi ajuda a comprendre allò que ha succeït en la creu: 
L’Anyell ha assumit el pecat i, d’aquesta manera, ens ha alliberat d’aquesta 
càrrega.

La segona cita és del profeta Zacaries: canta el dolor per un misteriós per-
sonatge que va ser traspassat: “miraran aquell que han traspassat”. Afegeix 
Zacaries que aquest dia s’obrirà una font de purificació del pecat per a tot 
Jerusalem. D’aquesta manera, Sant Joan ens convida a tots a mirar Jesucrist 
a la creu i contemplar el seu cor traspassat com a font de vida.

Va brollar sang i aigua
D’aquest costat va brollar “sang i aigua”. Aquest fet és explicable física-

ment com a conseqüència dels turments que ha patit, però el seu valor més 
gran és simbòlic.

Els pares de l’Església han vist en aquest detall una referència als dos 
sagraments fonamentals de l’Església: el baptisme i l’eucaristia. Del cor de 
Crist crucificat ha brollat   la salvació. Ell és aquesta aigua que surt del tem-
ple i que omple de vida tot el que toca, segons va profetitzar Ezequiel (Ez 
47, 1-12). L’aigua de lbaptisme que neix del seu costat, fa als homes néixer 
de nou i participar de la seva salvació. La sang vessada per tots significa 
l’Eucaristia, en la qual es renova el sacrifici de la creu i s’alimenta el poble 
de Déu. La Carta als Hebreus -que hem escoltat com a segona lectura- ho 
deia d’una altra manera: el gran sacerdot s’ha ofert per sempre en la creu 
i així es converteix “en font de salvació eterna per a tos els que creuen en 
Ell”.

El simbolisme d’aquest fet és gran, perquè del costat de Crist neix l’Es-
glésia. Els escriptors antics pensen en Adam i Eva i diuen: de la mateixa 
manera que del costat d’Adam va néixer Eva, del costat de Crist ha nascut 
l’Església. Hem estat engendrats a la creu; hem nascut a la fe en aquest 
misteri de la creu. Per això, encara que aquest dia és de meditació i silenci, 
no és un dia trist. L’Església s’alegra d’haver estat engendrada en la nova 
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aliança segellada en la sang de Crist i exclama: “per aquest arbre ha vingut 
la salvació a tot el món”.

Segueix brollant sang i aigua
L’aigua i la sang segueixen brollant avui del costat de Crist, perquè Déu 

segueix oferint la salvació a tots els que s’acosten a aquest misteri de la 
creu, als qui contemplen el fill de l’home elevat sobre la terra. A través 
dels sagraments podem participar d’aquesta salvació i submergir-nos en el 
misteri de la seva mort i resurrecció. A la font que raja de la creu podem 
acudir quan tinguem set: “Qui tingui set, que vengui a mi” (Jn 7, 37), Havia 
dit Jesús. Aquesta salvació es perllonga en el cos de Jesús que és l’Església, 
que és sagrament universal de salvació i continua en el temps l’obra salva-
dora de Jesús.

En aquest dia el Senyor ens convida a cadascú de nosaltres a apropar-nos 
al seu costat i acollir la seva salvació, deixant que l’aigua del baptisme ens 
regeneri i que la seva sang vessada ens ompli de vida. A través d’aquests 
sagraments nostra vida queda unida estretament amb el crucificat i participa 
de la seva salvació.

El que el va veure dona testimoni
Una vegada que contemplam la creu i veim brollar d’ella l’aigua i la sang, 

ens convertim, com l’evangelista, en testimonis d’aquest esdeveniment: 
“Aquell qui ho va veure dóna el seu testimoni... perquè també vosaltres 
cregueu”.

Això ens compromet, en primer lloc, a anunciar la mort de Jesús com a 
font de salvació. Anunciem la vostra mort! Perquè segueix sent bona notícia 
per a l’ésser humà. Es necessari seguir plantant l’arbre de la creu al centre 
de la societat, perquè la seva vida arribi a tots.

I ens compromet, també, a estar a prop dels crucificats del nostre temps, 
dels que pateixen injustícia, discriminació, violència, fam o misèria. En els 
nostres dies sentim una crida especial a fer costat als qui pateixen a conse-
qüència de la covid-19. La nostra mirada a la creu està incomplerta si no 
miram també aquestes altres creus dels homes.

Miraran a què van traspassar
“Miraran el qui han traspassat”. Contemplam plens de confiança la creu 

de el Senyor. Adoram aquest misteri, que ens omple de vida. Perquè del 
seu costat traspassat per la llança segueix brollant una font que és capaç 
de transformar el nostre cor endurit.
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HOMILIA VETLLA PASQUAL
(Catedral de Menorca 3 d’abril de 2021)

En el sobri relat de Sant Marc, que acabam d’escoltar, se’ns ha comptat el 
fet central de la història humana. Jesús de Natzaret, el Crucificat, no hi és al 
sepulcre on l’havien posat després de la seva mort. Molt de matí, el primer dia 
de la setmana, un grup de dones han anat a embalsamar el seu cos, que havia 
estat enterrat precipitadament divendres. En trobar la tomba oberta, aquelles 
dones deixebles de Jesús s’han espantat, fins que han arribat a comprendre 
que el seu cos no hi és perquè és viu. Un jove vestit de blanc els transmet 
la bona notícia: “Cercau Jesús de Natzaret, el crucificat? No hi és aquí!. Ha 
ressuscitat!”. Aquesta notícia joiosa i sorprenent ens arriba també a nosaltres 
en aquesta nit santa: Jesús de Natzaret, el profeta enviat per Déu, viu per sem-
pre. És, per això, una nit de goig i de lloança. “¡Exultin els cors dels àngels!”, 
deim; que s’alegri tota criatura, perquè el Fill de Déu ha vençut la mort.

Per expressar tots aquests sentiments, l’Església recorre al símbol de 
la llum. És el que hem significat al començament d’aquesta celebració. 
Nosaltres caminàvem en la foscor, no sabíem com trobar sentit i direcció 
a la nostra vida, fins que la llum de Crist ressuscitat va omplir amb la seva 
resplendor tot el món i també la nostra pròpia vida. En el cant del pregó 
de la Pasqua es proclama amb entusiasme que Crist és la llum que trenca 
la tenebra de la nit. La nit del cor humà s’ha tornat clara com el dia perquè 
ha estat il·luminada pel ressuscitat que “tornant de l’abisme brilla serè per 
al llinatge humà”. Les espelmes que hem portat enceses a les nostres mans 
signifiquen que aquesta llum ha arribat a la nostra vida i que desitjam que 
la seva claredat abasti tots els que ens envolten.

Hem de deixar que la llum d’aquesta nit inundi tot el nostre ésser. Les 
nostres accions han de ser il·luminades per l’Evangeli que Jesús va procla-
mar i la nostra ment ha de quedar omplerta de claredat deixant que Ell sigui 
el centre. Llavors, també el nostre cor s’omplirà d’un goig immens, com el 
que van sentir els primers deixebles en el matí de Pasqua, com el que va 
omplir també el cor de Maria, la Mare. D’ara endavant hem de portar una 
vida de ressuscitats. Res de tornar a allò que és vell, a la foscor, al pecat, a 
la mort. Per a això ens hem estat preparant durant la Quaresma, per acollir 
la vida i deixar enrere la mort. Deixem que la llum d’aquesta nit brilli per a 
nosaltres i portem una vida nova units a Jesús i guiats pel seu Esperit.

D’aquesta llum participaran avui dues persones que, des d’aquesta nit, 
seran els nostres germans. Ens alegram d’acollir-los entre nosaltres com a 
membres de l’Església. Els antics anomenaven el baptisme “il·luminació”. 
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Amb les aigües del baptisme, rebran aquesta llum del ressuscitat. Ens sub-
mergim en el misteri de la seva mort -deia Sant Pau- per ressuscitar amb 
Jesucrist. En aquest dia ells rebran també la plenitud del do de l’Esperit 
Sant en la confirmació i entraran en comunió íntima amb el Senyor quan 
prenguin per primera vegada el seu Cos i la seva Sang. Després del baptis-
me, el seu padrins rebran un ciri encès i els hi diré: “Heu esdevingut llum 
en Crist. Camineu sempre com a fills de la llum”. Viviu, per tant, aquesta 
vida nova que avui Déu us regala. Us convit també a donar gràcies a Déu 
que s’ha servit de diverses persones per a portar-vos cap a Ell i cridar-vos a 
rebre l’aigua del baptisme.

Les lectures que hem escoltat ena han parlat de la història humana i ens 
han explicat que aquesta història ha estat sempre moguda per l’amor de 
Déu. Perquè Déu és bo, va decidir crear el món i també a l’ésser humà, 
home i dona. Tot i la infidelitat de l’ésser humà a aquest amor, Déu no ha 
deixat d’estar al seu costat. Va alliberar el poble d’Israel de l’esclavitud 
d’Egipte, conduint-lo a la terra promesa a través del Mar Roig i va prometre 
a través dels profetes atorgar-nos una aigua pura, que ens purificaria de tot 
pecat i ens donaria un cor nou i un esperit nou. És l’aigua del baptisme que 
rebem i que deia Sant Pau- ens exigeix   viure una vida nova.

Cadascú de nosaltres hem portat un ciri a les nostres mans. No som la 
llum, però hi participam d’ella, perquè la nostra fe i el nostre baptisme ens 
han unit estretament amb Jesús, que és la llum vertadera. Per això, també 
nosaltres podem il·luminar. Vivim en un món que ha oblidat mirar amb 
profunditat, que només veu allò que és immediat i ho fa, a més, de manera 
superficial. A nosaltres correspon il·luminar el cor dels homes amb la llum 
que és Crist, per curar la seva ceguesa, per ajudar-los a veure. Ho farem 
quan anunciem sense cansar-nos que Crist viu, que estima a cada home i 
que vol ser el seu germà i el seu amic. Il·luminarem, sobretot, quan nosal-
tres visquem aquesta vida nova que ens obre el ressuscitat, una vida viscuda 
del tot en l’amor.

Amb els ciris a la mà esperam també el retorn del Senyor ressuscitat. Un 
dia Jesús tornarà i, si ens troba amb les llums enceses, ens convidarà a seure 
a la seva taula. L’Eucaristia que celebram, en què es fa present el Senyor 
ressuscitat, és penyora d’aquest convit al què Déu ens convoca.

En aquesta nit ens sentim units als cristians de tot el món que celebren 
la joia de la resurrecció i demanam al Senyor ressuscitat que la seva llum 
s’estengui a tot el món, que amb la nostra paraula i amb la nostra vida 
cadascú de nosaltres empeltem als altres el goig, la llum i l’esperança que 
ens inunden aquesta nit.
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HOMILÍA DOMIngO DE PASCUA
(Santa María de Mahón, 4 de abril de 2021)

La noticia de la resurrección de Jesús llenó de alegría el corazón de los 
discípulos y sigue inundando de gozo el corazón de los creyentes. Desde 
anoche en las iglesias de todo el mundo se escucha el grito gozoso de la 
Iglesia: Verdaderamente ha resucitado, aleluya. En el salmo hemos repeti-
do: “Este es el día en que actuó el Señor”. Nuestro Dios no se quedó impasi-
ble ante la muerte ignominiosa de Jesucristo en la cruz, sino que respondió a 
su obediencia resucitándolo de entre los muertos. De esta manera rehabilitó 
al inocente ajusticiado y “lo levantó sobre todo” (Filip 2, 9). En verdad, 
en este día ha actuado Dios, mostrando que aquel crucificado era su hijo 
amado y aceptando su entrega que nos ha traído su perdón.

Realidad de la resurrección
La resurrección de Jesús no es una teoría, sino algo que aconteció real-

mente; no es un mito ni un sueño, no es una utopía sino una realidad. Jesús 
el Nazareno, el hijo de María, que fue crucificado y sepultado, ha salido 
vencedor de la muerte. Al amanecer del primer día de la semana Pedro y 
Juan encontraron la tumba vacía. Después, María de Magdala y otras muje-
res tuvieron el primer encuentro con el resucitado. Y en la tarde de aquel 
mismo día también los Once pudieron gozar de su presencia.

 Todos los relatos de los evangelios subrayan la realidad de la resurrección 
y, al mismo tiempo, nos advierten que sólo es posible ver a Jesús movidos 
por el amor y con los ojos de la fe. Esto quería decir también el evangelio 
que hemos escuchado. Juan y Pedro corren al sepulcro para ver qué ha 
pasado. Juan representa el amor, mientras que Pedro, el que confesó al 
Mesías, significa la fe. Juan, que es el discípulo amado, llega al sepulcro y, 
cuando entra, cree. También Pedro acoge esta fe y se da cuenta de que ya 
la Escritura decía que tenía que resucitar de entre los muertos. El amor a 
Jesús y la fe en Él son los que conducen al encuentro con el resucitado. Algo 
parecido sucederá con María Magdalena o con los discípulos de Emaús, 
que acabarán reconociendo al resucitado en el hortelano o en el peregrino 
anónimo que les acompaña.

Si queremos acercarnos a este misterio, debemos dejar que el amor nos 
ponga en camino para encontrarle y que la fe transforme nuestra mirada. 
Entonces seremos capaces de repetir que Él verdaderamente ha resucitado, 
que la resurrección no es una quimera, sino el acontecimiento más impor-
tante de todos los tiempos.
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Consecuencias de la resurrección
Efectivamente la resurrección de Jesús supone el comienzo de un mundo 

nuevo: un mundo que ha sido liberado de la muerte y de la esclavitud del 
pecado. Es posible vencer todo esto, porque Jesús de Nazaret libró la bata-
lla con la muerte –como decía la secuencia- y se levantó triunfante. Ahora 
bien, este mundo nuevo pide hombres y mujeres nuevos. Dice San Pablo: 
“andemos en una vida nueva”. Si queremos participar del gozo y de la vida 
del resucitado, hemos de dejar atrás las esclavitudes que nos atenazan y el 
pecado. El orgullo, la autosuficiencia, las envidias, el odio,… todo eso es lo 
viejo, que ha quedado abolido y superado por Cristo. Ahora hay que abrirse 
al mundo nuevo. “Busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo”, decía 
Pablo. El mundo que inaugura el resucitado está dominado por el amor, la 
misericordia y el perdón.

Nuestra fe en la resurrección nos ha de conducir a colaborar con Él para 
construir ese mundo nuevo. La muerte ha sido vencida, pero aún queda 
mucha muerte en nuestro mundo, que es un signo de su antiguo dominio. 
Aún queda demasiado dolor, demasiada miseria y pecado. La pandemia que 
vivimos nos lo hace especialmente patente. Nosotros, unidos a Cristo y con 
la fuerza de su Espíritu, hemos de luchar para derrotar la definitivamente la 
muerte, la injusticia, la pobreza. Esta es nuestra misión. Estamos llamados 
a poner vida, luz, esperanza. Así participaremos de la resurrección.

Somos testigos
Cuando, movidos por la fe y el amor, reconocemos que Jesús está vivo 

y experimentamos su amor, nos llenamos de sentimientos de alegría y 
felicidad. No hay nada como la certeza de haber encontrado la clave de 
nuestra vida, aquello que la colma de sentido y que la llena por completo. 
Pero en ese momento el discípulo se convierte en testigo, en alguien que, 
con su palabra y con toda su vida, va por el mundo contagiando el gozo de 
saber que Jesús está vivo. “Nosotros somos testigos”, decía San Pedro a 
los primeros convertidos. “Dios lo resucitó al tercer día”. A este testimonio 
nos unimos todos nosotros: Jesús está vivo y nos ama, nos ilumina, nos 
fortalece y nos libera.

Es necesario proclamarlo bien fuerte y con audacia. Creo que los cristia-
nos tenemos demasiados miedos. El ambiente que respiramos no favorece 
el anuncio de nuestra fe; la cultura en que vivimos se ha cerrado a la tras-
cendencia y dificulta proclamar la Buena Noticia. Todo esto nos acompleja 
y atenaza. Pero no podemos callar aquello que vivimos. Sabemos que 
nuestra palabra es fuente de esperanza y otorga plenitud a cada ser huma-
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no. Como aquellos apóstoles, repetimos: “Nosotros somos testigos”. Y lo 
hemos de ser en todo momento: en la familia y en el trabajo, en nuestras 
casas y en la calle. Y con todo nuestro ser: con nuestra palabra, pero sobre 
todo con nuestra vida.

Unidos a María
María participó de un modo singular del gozo de la resurrección. Ella, que 

permaneció valiente al pie de la cruz, y cuyo corazón fue traspasado por la 
espada del dolor, vivió también como nadie la alegría de verle resucitado. 
Así se ha expresado bellamente en el encuentro entre las imágenes de María 
y del Resucitado. Si permanecemos cerca de ella, también a nosotros llegará 
la alegría de su corazón y podremos contagiar a muchos de la paz y gozo 
que nos da la certeza de que Jesús está vivo, nos ama y no nos abandona.

II DIUMEngE DE PASQUA (B)
(Catedral de Menorca / Es Castell, 10-11 d’abril de 2021)

-Admissió sagrades ordes d’en Toni Salord i d’en Jaume Denclar-

En aquest diumenge seguim celebrant el fet central de la nostra fe, la 
resurrecció de Jesús. L’evangeli que acabam d’escoltar ens recorda allò 
que ha passat el vespre de Pasqua i allò que va passar als vuit dies, en el 
diumenge de l’octava de Pasqua. Són textos que ens parlen de les primeres 
trobades dels deixebles amb el ressuscitat.

És possible la trobada amb Jesús
La lectura d’aquests textos ens anima a pensar que Jesús és viu i, per això, 

també avui és possible l’encontre amb Ell. Jesús desitja fer-se present en la 
nostra vida, com va fer en aquella tarda de diumenge de Pasqua, per treu-
re’ns de les nostres pors, dels dubtes i temors que tenallen la nostra ànima 
i atorgar-nos el seu perdó.

L’evangeli subratlla que no és possible reconèixer-lo sense els ulls que 
ens dóna la fe. La fe en Jesús és una gran llum, que transforma la nostra 
mirada i ens fa descobrir que és viu, que no és un personatge del passat, sinó 
algú viu que ens estima i a qui podem estimar. La fe ens dóna la capacitat 
de detectar les seves múltiples formes de presència. També la mirada de 
Tomás va ser transformada per aquesta fe. Primer desconfia de la comunitat 
i del testimoni dels seus companys; però l’encontre amb Jesús el va portar a 
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dissipar els seus dubtes i reconèixer-lo amb rotunditat: “Senyor meu i Déu 
meu!”.

També avui podem seguir tocant el costat de Crist, posant els nostres dits 
en les seves ferides, perquè la fe ens dóna la capacitat de reconèixer que viu 
i que ens sana, ens enforteix i ens allibera. La carta de Joan que hem escoltat 
diu que creure en Ell és néixer de nou perquè el que creu en Crist ha nascut 
de Déu. La fe ens introdueix en el món nou de Déu.

Durant el temps de Pasqua que esteim vivint som convidats a créixer en 
aquesta fe, a renovar la nostra adhesió a Jesucrist i a viure l’experiència de 
l’encontre amb Ell. La fe creix i s’alimenta en l’encontre amb el Senyor. La 
fe cristiana no consisteix en sostenir una sèrie de veritats, sinó que consis-
teix en entrar en relació amb Jesucrist, que està viu. No acceptam una sèrie 
de teories, no seguim una filosofia ni una ètica, sinó a una persona que va 
lliurar la seva vida per nosaltres i que viu per sempre.

De la trobada neix la missió: “us envio jo”
Ara bé, de l’encontre amb el ressuscitat neix la missió. El deixeble que 

s’ha acostat al seu Senyor, es converteix immediatament en testimoni. Diu 
l’Evangeli que l’encontre va omplir d’alegria als deixebles, però aquesta 
alegria és expansiva i s’ha de comunicar. Per això, la trobada condueix a 
l’enviament: “com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres”.

Aquestes paraules cobren un valor singular en aquest dia, en què en Toni 
(en Jaume) serà admès a les ordes sagrades. És el seu primer pas oficial i 
públic cap a la recepció del do del presbiterat. No és una cosa improvisada, 
sinó fruit d’un llarg discerniment que va començar fa 12 anys (7 anys), 
quan es va incorporar al Seminari en família i que va seguir després amb 
el seu ingrés en el Seminari Menor de Xàtiva fa set anys i amb l’inici de la 
formació teològica a València fa tres anys. És una decisió que neix de l’en-
contre. És la pròpia experiència de fe, d’encontre amb el Ressuscitat, que et 
condueix a desitjar posar tota la teva vida al seu servei, per dur a terme la 
missió que Jesús ha confiat als deixebles. Les paraules de Jesús són extraor-
dinàries, perquè ens diu que de la mateixa manera que el Pare l’ha enviat a 
Ell, ara aquells deixebles seus són enviats per anunciar que està viu i fer-lo 
present per als germans. Aquesta és la il·lusió que omple tota la nostra vida. 
Té raó el Papa Francesc quan diu que som una missió. La nostra existència 
sencera està consagrada a la missió de repetir als homes del nostre temps: 
“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 )
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Amb la força de l’Esperit
Per dur a terme aquesta missió necessitam, com aquells apòstols, el do 

de l’Esperit. A l’evangeli s’explica que aquell mateix dia, juntament amb 
l’enviament, Jesús els va atorgar el seu Esperit dient-los: “Rebeu l’Esperit 
Sant”. En donar un pas important cap al ministeri sacerdotal ha de ser més 
intensa la nostra pregària perquè rebis aquest do de l’Esperit, que et posi en 
camí cap als homes. Aquesta cerimònia d’admissió a les ordes és, sobretot, 
una invitació a la pregària perquè siguis fidel al propòsit de dedicar la teva 
vida a Crist i perquè et preparis amb perseverança.

A partir d’avui hauràs de cuidar amb més intensitat aquesta vocació, amb 
l’ajuda del Seminari, dels companys i de tota l’Església. Serà important que 
creixis sobretot en dues direccions. En primer lloc, en l’encontre amb Crist, 
que es produeix en la fe i es sustenta en la pregària confiada. En segon lloc, 
en el desig de portar Crist als germans, en el zel per l’Evangeli, perquè són 
molts els que t’esperen en aquesta Església de Menorca.

Units a la comunitat
Les lectures d’aquest dia ens ajuden a comprendre una altra cosa molt 

important: que tant l’encontre com la missió són impossibles sense la comu-
nitat. La trobada personal amb Jesucrist es viu des de la comunitat i condueix 
a la comunitat. Jesús es presenta als deixebles quan estan reunits, com a 
Església. En la lectura de Fets dels Apòstols s’explica que la primera comu-
nitat vivia la fe en comú, “tots els creients tenien un sol cor i una sola ànima”. 
No és possible viure l’encontre amb Jesucrist sense l’Església, perquè és ella 
qui ens ha portat a Crist i qui el fa present en tots els llocs al llarg de la histò-
ria. Per això hem d’estar molt agraïts a l’Església, que per a tu es concreta en 
la comunitat viva de Sant Miquel (el Roser d’Es Castell) i en tantes persones 
que t’han ajudat a viure la fe. Donem gràcies a Déu per cadascuna d’elles.

I units com Església duim a terme la missió, prosseguint l’acció dels 
Apòstols, que “donaven testimoni de la resurrecció amb molt de valor”. 
La comunitat ens dóna suport, ens ajuda a superar les pors i a llançar-nos a 
l’aventura d’anunciar que el Crucificat és viu i que ens atorga a tots la seva 
misericòrdia i el seu perdó. El nostre desig -com el de l’apòstol- és “que 
cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, tingueu vida en el seu 
nom, per haver cregut”.

Pregar per les vocacions
No vull acabar aquesta homilia sense demanar-vos que pregueu amb 

intensitat pels nostres seminaristes, però sobretot que pregueu perquè siguin 
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molts els joves que, en aquesta terra nostra, escoltin la crida que el Senyor 
els fa a viure l’encontre amb Ell i a participar de la seva missió. Cada voca-
ció és un do immens del Senyor i per això hem d’implorar amb insistència 
que enviï molts obrers que treballin en aquesta vinya que és Menorca i facin 
present a Crist enmig de la comunitat.

SAnTÍSSIMA TRInITAT
(Festa externa de Maria Auxiliadora,

Santuari Ciutadella 30 de maig de 2021)

Després de tot el temps de Pasqua, l’Església celebra la festa de la 
Santíssima Trinitat. Celebram el Déu que hem conegut i viscut; celebram el 
seu amor i la seva proximitat a nosaltres. Certament no hi pot existir altre 
Déu fora d’aquest, un Déu que ens estima com a Pare, ens salva fent-se un 
de nosaltres i acceptant el suplici de la creu i ens transforma amb la força 
de l’Esperit.

Hi ha una dona que ha conegut aquest Déu d’una manera singular i que 
ha posat tota la seva vida al seu servei. Avui la celebram sota l’advocació 
d’Auxili dels cristians i, al mateix temps que agraïm la seva protecció i 
empar sobre el nostre poble, li demanam que ens ensenyi la seva experièn-
cia de Déu i ens ajudi a transmetre-la als altres.

Com va viure Maria a Déu
En efecte, Maria ens ajuda a endinsar-nos en el misteri de Déu, a conèixer 

la seva intimitat i a proclamar amb ella la seva grandesa. L’home contempo-
rani està molt desorientat, perquè té una gran set de l’Absolut, però moltes 
vegades no sap on saciar-la. Ha sentit parlar de Déu, però no ha experimen-
tat la seva presència ni el seu amor. Moltes vegades s’ha fet una imatge 
equivocada de Déu i del que significa creure en Ell. Per això, els cristians 
tenim el deure i també la responsabilitat d’explicar qui és Déu, com és i fins 
on arriba el seu amor per nosaltres.

Pensem en Maria. Com va ser la seva experiència de Déu? ¿Qui era Déu 
per a ella? Maria era una jove jueva que havia estat educada amb la Sagrada 
Escriptura del seu poble, on va aprendre -com recordava la primera lectura- 
que Déu sempre havia estat a prop d’ells, que els havia salvat i que seguir 
els seus manaments era un camí segur per arribar la felicitat. “Compleix els 
seus decrets... perquè siguis feliç, tu i els teus fills”.
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Aquest Déu va irrompre en la seva història d’una manera sorprenent, 
demanant-li trencar els seus plans i acollir en el seu si el seu propi Fill. 
Maria, des de la seva fe immensa en aquest Déu, va viure amb serenitat 
i confiança aquest esdeveniment, lliurant-se del tot a la voluntat del Pare. 
Ella es presenta davant Déu com la seva filla i com la seva serventa, que 
està disposada a deixar que es compleixi en ella la paraula divina. No té por 
de Déu, sinó que es lliura confiadament a les seves mans.

Però Maria experimenta també Déu en aquell estimat Infant seu, anome-
nat per l’àngel de l’anunciació com a “fill de l’Altíssim”. És impressionant 
pensar en la intimitat sorprenent que va haver d’existir entre Maria i Jesús 
i com ella va descobrint Déu en el rostre del seu Fill, què va estimar, que 
va alimentar, que va educar i acompanyar tota la seva vida fins al peu de la 
creu. Però la mare va ser, a més, deixebla seva, que va aprendre de Jesús a 
experimentar Déu com el seu “Abba”, el seu Pare estimat.

Des del moment de l’anunciació, Maria va experimentar també a Déu no 
només com el Pare que és al cel i com el Fill que servava, sinó com algú que 
habita a l’interior, que s’uneix al propi esperit i que transforma des de dins 
l’ésser humà. A Natzaret va rebre l’Esperit en el seu si i a Jerusalem, unida 
a tota l’Església, invocarà i rebrà aquest do immens, que segueix vessant-se 
sobre els creients.

Així va experimentar Maria a Déu. Ella es va sentir filla del Pare, mare 
de Jesús, el seu fill i Fill de Déu, i dona plena de l’Esperit. Va experimentar 
i viure Déu com Trinitat i així ho va proclamar plena d’alegria amb tota 
la seva vida. Amb raó els antics cristians van dir de Maria que era “vas”, 
“tabernacle” i “temple” de la Trinitat. En un antic himne cristià es saluda 
Maria com la que il·lumina el misteri de la Trinitat (Akathistos).

Viure i proclamar a Déu Trinitat
Nosaltres podem reproduir aquesta experiència de Maria. Acompanyats per 

ella, podem viure el que Sant Pau deia en la segona lectura. Allà els deia als 
cristians que havien de deixar-se portar per l’Esperit Sant. La nostra vida sen-
cera ha d’estar moguda per aquest Esperit, que rebem en el baptisme i la con-
firmació i que transforma els nostres cors. Però l’Esperit -afegia Sant Pau- ens 
fa advertir que som fills de Déu i ens fa cridar: Abba, Pare, com va fer Jesús 
i com va fer també Maria. I aquest mateix Esperit dóna testimoni que som 
germans de Crist i hereus de Déu juntament amb Ell. Aquesta és l’experiència 
cristiana de Déu. Aquest és el Déu que hem conegut i que experimentam.

Es tracta d’una experiència extraordinària, que ens ha estat donada com 
un do preciós i que hem de transmetre als altres, perquè coneguin el Déu viu 



Sr. Bisbe 19

i vertader. Jesús ens continua enviant, com va fer amb els primers deixebles, 
i ens repeteix: “Aneu a convertir tots els pobles”. També avui a Ciutadella 
és necessari proclamar el nom de Déu i fer als homes partícips del seu amor. 
Són molts els que han oblidat qui és Déu o l’han deixat de banda en la seva 
vida o segueixen tenint una idea equivocada d’Ell. A tots hem de repetir que 
Déu és gràcia, amor, comunió, que és Pare, Fill i Esperit Sant.

Invocar a Maria Auxiliadora
Invocam a Maria amb el bell títol d’Auxiliadora perquè ens ajudi a expe-

rimentar aquest Déu i a transmetre aquesta vivència nostra. Estem segurs 
que ella des del cel segueix atenta les necessitats dels deixebles del seu Fill. 
En aquest dia li demanam de manera especial que ens auxiliï en la missió de 
donar a conèixer al món el vertader rostre de Déu. Que, amb la seva ajuda, 
els cristians de Ciutadella sapiguem transmetre als altres aquest Déu Trinitat 
que hem conegut i que omple la nostra vida.

SOLEMnITAT DEL CORPUS CHRISTI
(Maó i Ciutadella, 5 i 6 de juny 2021)

Celebram amb alegria aquesta festa del Corpus Christi, que és una cele-
bració carregada de gratitud al Senyor pel do de l’Eucaristia i, de manera 
singular, per la seva presència real en el sagrament admirable del seu Cos i 
de la seva Sang. Esteim vivint el que sembla ser el final d’una pandèmia que 
ens ha obligat a replantejar les relacions socials i molts altres elements de la 
nostra vida quotidiana. Aquest temps de confinament i restriccions ha portat 
també molt de dolor i sofriment als que s’han vist afectats per la malaltia 
o han patit la mort d’algun ésser estimat. En aquest temps ha augmentat 
també la pobresa, perquè moltes persones s’han quedat sense feina o han 
vist minvats considerablement els seus ingressos.

Celebrar el Corpus Christi en aquest context ens obliga a advertir la força 
transformadora que té l’Eucaristia i la seva capacitat de comprometre’ns en 
la lluita per un món nou. La sortida d’aquesta crisi sanitària i social no pot 
ser tornar a la vida d’abans. Com ha dit el Papa, “passada la crisi sanitària, 
la pitjor reacció seria la de caure encara més en una febre consumista i en 
noves formes de autopreservació egoista” (FT 35). Seria una pena que no 
aprofitéssim aquesta situació que vivim per créixer com a persones i com 
a societat.
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La celebració d’aquest dia ens compromet en la transformació del món, 
perquè l’Eucaristia té una força tan immensa que és capaç de canviar no 
només a cadascú de nosaltres, sinó a tota la nostra societat. Subratllaré tres 
aspectes als quals ens condueix la celebració de l’Eucaristia.

1.- Fer de la nostra vida un lliurament als altres
Abans de res, l’Eucaristia ens compromet a lliurar la nostra vida als altres. 

En l’Eucaristia celebram el lliurament incondicional de Jesús al sacrifici de 
la creu. Cada Eucaristia fa actual el do de la pròpia vida que va fer Jesús, 
mogut pel seu amor a nosaltres. No podem celebrar correctament l’Eucaris-
tia si no entram en aquesta dinàmica de lliurament als altres, per ser -com 
el Mestre- pa partit per a la vida del món. “La vocació de cadascú de nosal-
tres consisteix a ser, juntament amb Jesús, pa partit per a la vida del món” 
(Benet XVI, Ex. Ap. Sacramentum Caritatis, 88).

L’Eucaristia és una font inesgotable d’amor, que ens mou a adoptar acti-
tuds de perdó, servei, acceptació, comprensió. No podem celebrar de veritat 
la memòria del lliurament de Jesús si no ens comprometem a estimar sense 
límits a tots. Si consentim la pobresa, l’exclusió i la discriminació, podríem 
escoltar com dirigides a nosaltres aquestes paraules de Sant Pau: “això no 
és menjar el Sopar de el Senyor” (1 Cor 11, 20). El sagrament del pa no pot 
separar-se del sagrament del pobre.

Per això de l’Eucaristia neix el servei de la caritat. L’origen últim de 
Caritas està en l’Eucaristia. La celebració de l’Eucaristia em porta a reco-
nèixer que tot home és el meu germà, amb independència de la situació 
en què es trobi. No es pot compartir el Cos del Senyor, quan no es com-
parteixen els béns; no es pot lloar el Senyor i avergonyir-se del germà. 
Celebrar l’amor de Déu manifestat en l’Eucaristia ens compromet a “passar 
de la carn de Crist a la carn dels germans, en els que espera ser reconegut, 
servit, honrat i estimat per nosaltres” (Papa Francisco, Audiència general, 
4- 4-2018).

2.- Treballar per un món més just i fratern
L’Eucaristia ens impulsa, en segon lloc, a treballar per un món més just 

i fratern. El sacrifici de Crist, que rememoram en l’Eucaristia, va ser un 
sacrifici d’alliberament. Quan ho celebram, som interpel·lats perquè també 
nosaltres siguem agents d’alliberament dels homes i operadors de justícia 
i de pau. Qui participa en l’Eucaristia es converteix en persona que lluita 
per fer desaparèixer les estructures injustes, que impossibiliten la fraternitat 
entre els homes.
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Per a això es necessari, en primer lloc, denunciar les injustícies. No 
podem callar davant de qualsevol situació que degradi la dignitat de l’ésser 
humà. La veu dels cristians hauria de sentir-se ben fort a la nostra socie-
tat, per denunciar el malbaratament de les riqueses, la corrupció, el tracte 
indigne dels emigrants i refugiats, l’empobriment de moltes persones, el 
crim que suposa posar fi deliberadament la vida d’un malalt o la degradació 
progressiva de l’entorn.

Però l’Eucaristia ens mou no només a la denúncia sinó també al com-
promís en la vida política i social. Els cristians no podem ser espectadors 
passius del que passa, sinó que hem d’entestar-nos a transformar les estruc-
tures d’aquest món i treballar per construir la civilització de l’amor. Tenim 
una proposta alternativa de societat, d’economia i de política, que brolla 
de l’Evangeli. En aquest any de la família, que esteim celebrant, podem 
“fer experimentar que l’Evangeli de la família és alegria que omple el cor 
i la vida sencera” (AL 200). Els laics d’una manera especial sou cridats a 
no amagar la vostra fe a l’interior, sinó a viure-la i manifestar-la en la vida 
pública. L’Eucaristia és un esperó per a cercar noves formes de comunió 
econòmica, social i cultural, que facin realment proïsmes als homes.

3.- Tenir cura de la creació
L’Eucaristia projecta també una gran llum sobre tota la creació. Déu es 

fa present en un fragment de matèria per permetre’ns així trobar-lo en el 
nostre propi món. Per això en l’Eucaristia la matèria troba la seva més 
gran elevació. Com ha recordat el Papa Francesc, “en l’Eucaristia ja està 
realitzada la plenitud, i és el centre vital de l’univers, el focus desbordant 
d’amor i de vida inesgotable” (LS 236). Encara que es celebri en un petit 
altar d’una església aïllada, l’Eucaristia es celebra “sobre l’altar del món. 
Ella uneix el cel i la terra. Abasta i impregna tota la creació” (St. Joan 
Pau II, Enc. Ecclesia de Eucharistia, 8). En l’Eucaristia oferim a Déu els 
dons que d’Ell hem rebut i, amb ells, tot el cosmos s’uneix en acció de 
gràcies. En el pa eucarístic tota la creació, que va sortir de les mans de 
Déu, torna a Ell.

“Per això, l’Eucaristia és també font de llum i de motivació per a les 
nostres preocupacions per l’ambient, i ens orienta a ser custodis de tota la 
creació” (LS 236). Viure l’Eucaristia com a plenitud de la creació transfor-
ma la nostra mirada sobre el món i ens porta a considerar tota la terra com a 
creació, que ha de ser respectada i cuidada. La crisi del covid-19 ens ha fet 
més conscients de la necessitat de cuidar la creació, perquè som part de la 
natura i allò que degrada la natura, acaba tornant-se contra el mateix home. 
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No som amos absoluts, sinó custodis del medi ambient i el nostre deure és 
cuidar-lo per evitar la seva degradació.

Conclusió
Com veieu, l’Eucaristia conté una forta crida a transformar el món. 

Contemplar aquest misteri admirable ens condueix a lliurar la nostra vida 
per amor, com va fer Jesús, a treballar per la justícia en la societat i a tenir 
cura de la creació, de la qual em formam part. “O salutaris hòstia” -cantam 
en el bell himne litúrgic, “Oh víctima salvadora, Vós que obriu les portes 
del cel, quan les dificultats (les guerres) ens envolten, prestau-nos la vostra 
fortalesa i el vostre auxili”.

HOMILIA A LA SOLEMnITAT DE SAnT JOAn
(Catedral de Menorca, 24 de juny de 2021)

Per caminar a través del desert és necessari un guia, algú que conegui les 
rutes que condueixen a segurs oasis i també que distingeixi bé les estrelles, 
per poder caminar enmig de la nit, quan el sol cau. Joan Baptista va ser una 
veu que va ressonar al desert, indicant al poble d’Israel el camí de tornada a 
Déu. Va advertir que el poble s’havia allunyat d’aquest Déu que sempre havia 
estat al seu costat i va clamar amb veu potent que era necessari tornar a Ell. Al 
desert de Judea, fa vint segles, va ressonar potent la veu del profeta demanant 
que els camins fossin aplanats, perquè Déu pogués fer-se present entre els 
homes. La seva paraula poderosa va ser acollida per moltes persones, que es 
van acostar fins al Jordà per rebre les seves aigües com a signe de conversió, 
del seu desig de tornar a Déu. A més, Joan va sebre distingir entre els homes 
a Aquell que era el Messies, l’Anyell de Déu i ho va assenyalar sense por: “jo 
l’he vist i n’he donat testimoni que aquest és el Fill de Déu” (Jn 1,34).

Proclamar Déu en els nostres deserts
També avui vivim en el desert. La nostra civilització ha avançat molt en 

ciència i tècnica, però ha deixat en una terrible soledat a l’ésser humà. Les 
nostres ciutats, tot i que estan plenes de persones, s’assemblen al desert, 
perquè en elles falta la proximitat, la calor i la tendresa que són necessàries 
a l’ésser humà. El més terrible és que Déu ha estat expulsat de la ciutat; ja 
no té lloc entre nosaltres. No el volem a l’escola ni a la cultura; el declaram 
“persona non grata” als mitjans de comunicació i als nostres carrers. Vivim 
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en un desert espiritual, fruit d’una societat que està destruint les seves arrels 
cristianes i que es pretén edificar prescindit de Déu (cf. EG 86). Hi ha un 
buit de Déu i això significa que l’ésser humà ha perdut el més important, allò 
que dóna sentit a tota la seva vida o, millor, a Aquell que el fa ser plenament 
humà.

Ens són cada vegada més necessàries persones que ens puguin guiar enmig 
del desert, que siguin capaços d’indicar als altres on són les fonts que apaguen 
la set i assenyalen els camins que s’han de recórrer fins trobar els manantials. 
Necessitam persones plenes de coratge, com Joan Baptista, gent que no tingui 
por dels poders d’aquest món, que no tinguin por de que es burlin d’ells o els 
ridiculitzin. La seva missió és senzilla: assenyalar constantment els homes 
que Jesús és l’Anyell que esborra el pecat, que ens omple de la seva salvació, 
de la seva gràcia, de la seva llum i la seva força. Necessitam precursors i 
profetes que amb la seva paraula i amb la seva vida proclamin que Jesús és el 
Senyor i preparin un espai per a Déu enmig del desert de la ciutat.

Tenc por, però, que els cristians ens anem acomodant molt i que ens sentim 
a gust vivint un cristianisme fàcil, que no ens compromet gaire. Tenim por de 
significar-nos excessivament en una societat de vegades agressiva contra la 
fe i preferim callar. Es troben a faltar cristians convençuts de la seva fe, que 
no tinguin por de gastar el seu temps i les seves energies per a proclamar que 
és necessari obrir les portes a Déu, que la seva presència en la nostra societat 
no li lleva res, sinó que ho dóna tot, perquè ofereix les claus d’una vertadera 
humanitat.

El Papa Francesc diu que “al desert es necessiten sobretot persones de 
fe que, amb la seva pròpia vida, indiquin el camí cap a la Terra promesa i 
d’aquesta manera mantinguin viva l’esperança” (EG 86, citant a Benet XVI, 
Homilia en la celebració eucarística per a l’obertura de l’Any de la fe, Roma 
11-10-2012). I afegeix aquesta imatge: els cristians estan cridats a ser perso-
nes - càntirs per a donar de beure als altres. Mirant als nostres contemporanis, 
observant la cultura i la societat en què vivim, advertim una extraordinària 
set en l’ésser humà, un desig de sentit, una recerca de la transcendència, una 
necessitat d’elevar la mirada cap amunt per tal de no quedar ofegats per una 
cultura excessivament materialista, excessivament frívola i hedonista. Els 
cristians hem de ser homes i dones que ofereixin l’aigua pura i neta de l’Evan-
geli i assenyalin on trobar la font clara de vida que és Jesús.

Autenticitat i coherència
Això ens exigeix autenticitat i coherència. Potser va ser aquesta una de 

les característiques més notables del Baptista. No va témer viure al desert, 
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vestint amb pell de camell i alimentant-se de llagostes i mel (cf. Mt 3, 4). La 
seva paraula i la seva vida estaven d’acord. Tampoc va témer al governant 
tirà, que va voler fer callar la seva veu amb amenaces i que, finalment, va 
manar la seva decapitació.

Si volem que la nostra veu sigui escoltada en el desert del món actual, 
haurem de deixar moltes coses enrere. Caminam massa carregats per poder 
avançar lleugers entre les arenes de desert i per a poder ser guies dels altres. 
Això és el que el Papa Francesc anomena com a “transformació missionera 
de l’Església” (cap. 1 EG), que ens exigeix   no tenir por de deixar costums 
enrere, modificar estructures i maneres d’actuar, perquè l’important és ofe-
rir l’aigua a aquell que camina amb nosaltres i obrir el seu cor a la llum de 
l’Evangeli. Necessitam ser una Església menys aferrada als déus d’aquest 
món i més senzilla i austera. Al desert és important descobrir allò què és 
l’essencial per viure. Allà no són necessaris el bastó, ni l’alforja; no neces-
sitam pa, ni diners, ni dos vestits, com diu el Senyor (cf. Lc 9,3) per poder 
així proclamar el seu Nom entre els homes.

El món ens demana coherència. La societat té dret a exigir-nos que vis-
quem el que proclamam. No som venedors d’un producte inútil, sinó por-
tadors d’una gran llum, que s’ha de reflectir en la nostra vida. La paraula 
més important que hem de pronunciar es proclama en el silenci d’una vida 
fidel a l’Evangeli, atenta a cada persona i, particularment, als més petits i 
vulnerables. Anunciar a Crist és, sobretot, oferir el testimoni d’una vida 
nova, transformada per Déu i així indicar el camí.

En aquesta direcció vol caminar la nostra Església de Menorca. La 
programació pastoral de la nostra Diòcesi ens convida a ser Església que 
surt sense complexos a les places i camins del món per anunciar Jesucrist, 
donant testimoni de comunió, d’acolliment i de servei. Us convit a afe-
gir-vos a aquest programa i a treballar per ser una Església que obre camins 
perquè els homes puguin tornar a Déu, seguint l’estil de Joan Baptista.

Conclusió
En aquest dia gran per a Ciutadella, he volgut mirar a Joan Baptista i 

demanar-li què ens ensenya avui aquest home del desert als cristians que 
vivim ara en aquesta ciutat. Ja veis que la resposta és clara i ferma: ser 
homes i dones que, enmig de l’aridesa del desert de la nostra societat, pro-
clamin amb la seva paraula i amb la seva vida que Jesús és l’Anyell de Déu, 
la salvació i la vida de l’ésser humà. Tindrem la gosadia, l’atreviment per 
fer-ho? Que la pregària de Joan Baptista ens ajudi a viure-ho de la manera 
que hem dit. 
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MISSATGES

ÉS TEMPS DE DOnAR LES gRÀCIES
(Presentació de la memòria de Caritas Menorca)

Hem viscut un any molt dur per a tothom, però de manera especial per a 
les persones que disposen de menys recursos. Als temors de tota la pobla-
ció per causa de la covid-19, s’han afegit les conseqüències econòmiques i 
socials que ha suposat un temps prolongat de confinament i de restriccions. 
Moltes persones, que no comptaven amb suficients estalvis, o que havien 
arribat a la nostra illa esperant una oportunitat, s’han vist abocades a recla-
mar els serveis socials. Al llarg de l’any, hem vist amb dolor i tristesa com 
augmentaven les persones que necessitaven ajudes per a coses tan bàsiques 
com els aliments, els lloguers o el pagament dels subministraments.

Gràcies a Déu, Caritas ha estat aquí. En cap moment, ni tan sols quan 
estàvem confinats a les nostres cases, Caritas ha deixat de prestar els seus 
serveis. És, per això, temps de donar les gràcies, en primer lloc, als volun-
taris que no van defallir en el seu servei i també a tots aquells que es van 
incorporar durant l’any passat. Sens dubte, el millor de Caritas són aques-
tes persones que ofereixen amb generositat el seu treball, el seu temps, les 
seves idees i el seus coneixements per ajudar els altres. Agraïment que faig 
també extensiu als treballadors de Caritas.

Podem dir també amb satisfacció que la societat menorquina en general, 
i les institucions públiques en particular han estat molt sensibles a aquestes 
situacions de pobresa provocades per la pandèmia i que han respost amb 
molta generositat, redoblant les seves aportacions a Caritas, el que ha per-
mès atendre moltes persones. Gràcies, de cor, perquè amb la vostra ajuda 
contribuïu a que la nostra societat sigui més humana.

Totes les parròquies i comunitats cristianes ens vam proposar a comen-
çament de curs créixer com Església samaritana, que està al servei de la 
persona humana. Crec que hem fet passos importants en aquest sentit i vull 
manifestar-los tota la meva gratitud pel treball realitzat. Us anim, al mateix 
temps, a seguir endavant, perquè queda encara molta pobresa i exclusió 
social i es necessari seguir creixent en l’atenció a tothom.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca
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RODA DE PREMSA CAMPAnYA IRPF
(Bisbat de Menorca, 10 maig 2021)

Us hem convocat per presentar-vos els comptes de gestió i explicar-vos la 
situació econòmica de la Diòcesi de Menorca. En relació amb això, voldria 
subratllar tres coses:

1.- Des del mes de setembre l’administració diocesana funciona amb 
un nou organigrama. Vaig aprovar llavors el seu Estatut, en el qual s’es-
tablia quines eren les funcions i responsabilitats de l’ecònom diocesà, del 
Consell d’Assumptes Econòmics i d’altres organismes. Es va posar en 
marxa l’Oficina de Rendició de Comptes i de Transparència, que té com 
a objectiu “impulsar mesures de transparència i bon govern en la Diòcesi 
de Menorca i a la resta d’entitats que en depenen”. A més d’aquesta 
oficina, també es van renovar els membres del Consell d’Economia, la 
Comissió de Patrimoni i la Comissió per al Fons per a la Sustentació del 
Clergat. L’objectiu d’aquesta reforma era millorar la gestió i créixer en 
transparència. Estic molt agraït a totes les persones que estan col·laborant 
i ho fan possible.

2.- L’Ecònom diocesà, el Sr. Joan Mir, us explicarà els resultats de l’any 
passat. Jo voldria subratllar que el 2020 hi va haver un ingrés extraordinari 
d’un milió d’euros a causa de la venda dels terrenys de l’OAR de Ciutadella 
a l’Ajuntament. Aquests diners estan reservats per invertir en el Santuari del 
Toro. El desig de la Diòcesi és renovar totes les instal·lacions del Santuari, 
perquè sigui possible comptar amb una hostatgeria i casa d’espiritualitat. 
Des de fa temps venim estalviant diners amb aquesta finalitat, però ens hi 
topam amb la lentitud dels processos administratius. Des del 2 de juny de 
2019 està presentat a l’Ajuntament des Mercadal el pla parcial per al cim 
del Toro, que determina els usos dels edificis. La seva aprovació és indis-
pensable per a realitzar qualsevol altra actuació. Són ja dos anys esperant 
que l’administració digui alguna cosa.

3.- M’agradaria subratllar que durant aquest any i especialment des que 
va començar la pandèmia, ha crescut la solidaritat dels menorquins. Això 
es manifesta en:

- El Fons diocesà de solidaritat post covid-19, que es va crear fa un any 
per fer front al pagament de lloguers i subministraments bàsics. Durant 
aquest any el Fons ha proporcionat 259 ajudes, per valor de 93.267,11 €. 
A la quantitat inicial que va posar el bisbat (100.000 €) s’han sumat 120 
donants que han aportat 68.927, 88 €.

- Han crescut els donatius a Caritas Diocesana, tant d’entitats com de 
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particulars. Pràcticament s’han triplicat les aportacions rebudes, el que ha 
permès que Caritas realitzi un servei extraordinari.

- També ho notam en les aportacions a altres entitats com Mans Unides, 
que va recaptar aquest any 279.997 € (enfront dels 277.220 € de Mallorca i 
els 251.114 € d’Eivissa).

Per tot això, hem de reconèixer la generositat de la gent de Menorca i 
agrair tots aquests gestos de solidaritat, que lamentablement continuen sent 
necessaris.

JORnADA MUnDIAL DE LOS ABUELOS Y MAYORES
(Boletín diocesano de Vida Creixent, junio 2021)

En la Exhortación Apostólica sobre el amor en la familia, “Amoris laetitia”, 
el Papa Francisco habló con profundidad sobre el papel de las personas mayo-
res en sus familias (nn. 191-193). Allí explicaba que la Iglesia no puede con-
formarse con la mentalidad dominante, que mira con indiferencia y a veces 
con desprecio a los mayores. Por el contrario, debemos despertar el sentido 
de gratitud por su vida, y los sentimientos de aprecio y de acogida, para que 
se sientan parte importante de la comunidad. De modo particular, los abuelos 
tienen un lugar relevante en las familias, porque aseguran la transmisión de 
valores y ayudan a ser conscientes de que es necesario respetar el legado que 
nos han dejado las generaciones que nos han precedido. Sin memoria –dice 
el Papa- no se puede educar. Por eso, “una familia que no respeta y atiende a 
sus abuelos, que son su memoria viva, es una familia desintegrada; pero una 
familia que recuerda es una familia con porvenir” (n. 193).

Al cumplirse cinco años de este escrito, el Papa ha querido convocar 
un “Año de la familia-Amoris laetitia”, que comenzó el pasado día 19 de 
marzo y que se extenderá hasta finales de junio de 2022. Son diversas las 
iniciativas que nuestra Diócesis está llevando a cabo para celebrar este año, 
entre las que destaca la “Semana de la familia – Amoris laetitia” que hemos 
celebrado recientemente (12-16 mayo).

En el contexto de este año, el Papa ha instituido la “Jornada Mundial 
de los abuelos y mayores”, que se celebrará en toda la Iglesia cada año el 
cuarto domingo de julio, que es el más cercano a la fiesta de San Joaquín 
y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Se trata de una preciosa iniciativa, que 
tiene como objetivo ayudar a reconocer el papel de los mayores tanto en la 
sociedad como en la Iglesia y favorecer su plena integración en la vida de la 
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sociedad. Nuestra Diócesis se unirá a esta iniciativa, que este año celebrare-
mos el domingo 25 de julio. Animamos a los grupos de “Vida creixent” y a 
las personas mayores a tomar parte en estas celebraciones.

El lema que el Papa ha escogido para este año es “Yo estoy contigo todos 
los días” (cf. Mt 28,20). Con estas palabras de Jesús, se quiere expresar la 
cercanía del Señor y de la Iglesia a la vida de cada persona mayor, espe-
cialmente en este difícil momento de pandemia. En una nota explicativa de 
este lema, se dice, que “no sólo los nietos y los jóvenes están llamados a 
estar presentes en la vida de las personas mayores, sino que los mayores y 
los abuelos tienen también una misión de evangelización, de anuncio, de 
oración y de guía de los jóvenes a la fe”.

A partir de este mismo año, a finales de julio tendremos una cita impor-
tante, para celebrar con toda la Iglesia el día de las personas mayores y 
tomar mayor conciencia de su misión en la sociedad y la Iglesia. Os invito a 
uniros a las celebraciones que tanto desde la Diócesis como desde vuestras 
parroquias se organizarán con este motivo.

† Francesc Conesa Ferrer,
Obispo de Menorca

ESCRITS SETMANALS

RESUCITÓ MI AMOR Y MI ESPERAnZA
(Full dominical 4-4-2021)

Queridos hermanos:
Un antiguo himno cristiano, propio del tiempo de pascua –la secuencia 

“Victime Paschali Laudes”- invita a cantar en este día la grandeza de Dios 
y a alabar su nombre ofreciendo oraciones a la víctima de la Pascua, que 
es Cristo mismo. En este himno, que fue compuesto en torno al año 1048, 
se compara a Cristo con el Cordero que los judíos sacrificaban para la 
cena de pascua. El evangelista Juan también pone de relieve que Jesucristo 
se ofreció en la cruz como el verdadero cordero que quita el pecado del 
mundo. El himno dice de un modo muy expresivo que “el cordero redimió 
a las ovejas”. En el texto del pregón que proclama la Iglesia exultante en la 
noche de Pascua se dice algo parecido: “¡Para rescatar al esclavo, entregaste 
al Hijo!”. Con su sangre derramada, Cristo ha restablecido la relación del 
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ser humano con Dios y “ha reconciliado a los pecadores”, dice el himno 
que comentamos. 

En la segunda parte de este himno se describe el misterio pascual como una 
lucha entre la vida y la muerte, entre Cristo y Satanás, entre el cielo y el infier-
no: “lucharon vida y muerte en singular batalla”. La resurrección de Cristo 
significa que la muerte ha sido derrotada y la batalla ha sido vencida por la vida. 
San Pablo dirá, lleno de gozo: “¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, 
muerte, tu aguijón?” (1 Cor 15, 55). La muerte ha sido vencida por Aquel que 
es la Vida, lo que nos llena de esperanza porque si vivimos unidos al “dueño de 
la vida”, no hay motivo para que temamos la muerte.

Seguidamente en este bello himno interviene el coro, que se dirige a María 
Magdalena, la primera testigo de la resurrección, la “apóstol de los apóstoles”, 
y le pregunta: “¿qué has visto de camino, María en la mañana?” Y ella respon-
de enumerando todo lo que sucedió: que Jesús la llamó por su nombre, que el 
sepulcro estaba vacío y el sudario estaba en un sitio aparte y que los ángeles 
fueron testigos de este acontecimiento (cf. Jn 20, 1-18). María añade: “Resucitó 
de veras mi amor y mi esperanza”. Este ha de ser el gran grito de júbilo que 
cada uno de los cristianos repitamos desde lo hondo del corazón: ha resucitado 
Jesús, mi amor y mi esperanza. Este domingo es día de dejar que la alegría de 
la pascua inunde todo nuestro ser y nos llene de esperanza. Aquel a quien segui-
mos no es un personaje del pasado, sino alguien que está vivo para siempre y 
cuyo amor sin medida nos hace vivir.

El himno prosigue diciendo: “Venid a Galilea, allí el Señor aguarda; allí 
veréis los suyos la gloria de la Pascua”. Es la invitación a dejar todo lo que 
tenemos entre manos para ir al encuentro del Señor. En Galilea, donde empezó 
todo, el Señor nos espera a cada uno de nosotros. Hoy Galilea es cualquier 
situación de la vida donde está Dios aguardando para encontrarse con nosotros.

El himno concluye con una confesión de fe y una plegaria. Primero pro-
fesa la fe en la resurrección: “Sabemos por tu gracia que estás resucitado; 
la muerte en ti no manda”- Nosotros nos unimos a la Iglesia para proclamar 
que nuestro Dios está vivo. “Estuve muerto –dice en el Apocalipsis- pero 
ahora vivo y tengo las llaves de la muerte y del abismo” (1,18). Y eleva-
mos, al mismo tiempo, esta plegaria: “Rey vencedor, apiádate de la miseria 
humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa”. Sabemos que vives para 
siempre: escucha nuestra oración, intercede por nosotros y ten piedad de 
esta humanidad a la que tanto amas. Muy feliz Pascua, hermanos.

† Francesc Conesa Ferrer,
Obispo de Menorca
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PERDURA ETERnAMEnT EL SEU AMOR
(Full dominical 11-04-2021)

Benvolguts diocesans: 
Davant l’esdeveniment sorprenent i extraordinari de la resurrecció, 

l’Església no deixa de repetir aquell vers del salm 117 que diu: “perdura 
eternament el seu amor”. Aquest amor, que tantes vegades va experimentar 
el poble d’Israel, es fa ara palès en la resurrecció de Jesús. La seva tornada 
a la vida és, primer, un signe de la misericòrdia i l’amor del Pare, que ha 
acceptat el lliurament obedient del seu Fill i ha mostrat que aquell que va 
ser condemnat com a blasfem és el Sant de Déu. Però la resurrecció és, 
sobretot, una manifestació de l’amor que el Pare ens té a nosaltres, perquè 
la resurrecció significa que Déu ens perdona, que ens ofereix la seva amis-
tat i ens dóna l’oportunitat de començar de nou, de ser homes i dones nous 
(cf. Ef 4, 24). El seu amor no és una cosa passatgera i revocable, sinó un 
compromís permanent de Déu amb la humanitat. És un amor etern, com el 
mateix Déu: “perdura eternament”. 

Sant Joan Pau II va voler que en aquest diumenge l’Església contemplés 
de manera especial la misericòrdia de Déu, seguint els ensenyaments de 
Santa Faustina Kowlaska. En el diari d’aquesta santa podem llegir: “Jo sóc 
l’amor i la misericòrdia mateixa; no existeix misèria que pugui mesurarse 
amb la meva misericòrdia” (Diari, 14 setembre 1937). És un amor bell, 
perquè Déu sempre acull els nostres temors i dubtes –com va fer amb els 
de l’apòstol Tomàs-, les nostres fragilitats i pobreses i els embolica amb el 
seu amor. Amb raó proclama la carta de Pere que el Pare, “per la seva gran 
misericòrdia, mitjançant la resurrecció de Jesucrist d’entre els morts, ens ha 
regenerat per a una esperança viva” (1 Pe 1, 3). Aquesta certesa ens dóna 
confiança i pau, fins i tot enmig d’una pandèmia com la que esteim patint. 
Segueix la carta de Pere dient: “Alegreu-vos d’això, encara que ara calgui 
patir una mica en proves diverses” (1 Pe 1,6). 

Aquesta experiència ens porta a ser també nosaltres misericordiosos, com 
el Pare del cel (cf. Lc 6, 36). Cadascun de nosaltres ha de ser portador i 
testimoni d’aquest amor que Déu ens ha manifestat. Conta Santa Faustina 
que un dia ella es va presentar amb queixes davant Jesús, perquè ser mise-
ricordiós significa a vegades passar per ingenu i que els altres abusin de 
nosaltres. La santa li va dir: “Senyor, sovint abusen de la meva bondat”, 
i Jesús li va respondre: “No importa, filla meva, no et fixis en això, tu 
sé sempre misericordiosa amb tots” (24 desembre 1937). Aquesta ha de 
ser sempre l’actitud del deixeble. Ho podem viure fent realitat les obres 
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de misericòrdia, tant les corporals com les espirituals, que són l’estil de 
vida del cristià. Nosaltres podem portar als altres l’alegria i el consol de la 
Pasqua mitjançant aquests gestos senzills, que volen transmetre la tendresa 
i el consol de Déu. A través nostre, el Senyor pot continuar manifestant la 
seva misericòrdia als homes, vol acostar-se als quals sofreixen i curar-los 
les seves ferides, perquè tots puguin experimentar, com nosaltres, que el seu 
amor és per sempre. 

En aquesta Pasqua, celebrem la misericòrdia de Déu revelada en la mort 
i resurrecció de Jesucrist, gaudim del seu amor etern i deixem que aquest 
amor desbordi la nostra vida i arribi a molts germans.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

AnUnCIAR LA RESURRECCIÓn
(Full dominical 18-4-2021)

Queridos hermanos:
La experiencia de que Jesús está vivo conduce de inmediato a su pro-

clamación. Saber que Jesús ha resucitado y sentir su inmenso amor hacia 
nosotros, nos hace estallar en gozo y felicidad. El discípulo se convierte 
inmediatamente en misionero. No es posible vivir de verdad la Pascua y no 
unirse al grito de júbilo de aquellos primeros discípulos. “Nosotros somos 
testigos”, decía Pedro a los primeros que aceptaron la fe, “Dios lo resucitó 
al tercer día” (Hech 10, 39-40).

Pero, ¿qué hemos de hacer para anunciar hoy la resurrección de Jesús? 
¿cómo podemos hacerlo? Creo que es necesario, primero, decir a los hom-
bres y mujeres de nuestro tiempo que Jesús de Nazaret sigue vivo, que es 
posible vivir en su amistad y que vale la pena gozar de su perdón y de su 
amor. Muchos piensan que Jesús fue sólo un personaje del pasado; alguien 
importante cuyo recuerdo queda en los libros de historia. Otros aprendieron 
algo sobre Jesús en su infancia, pero no llegaron a descubrir que era alguien 
tan real como cualquiera de nosotros, al que podían confiarse, con quien 
podían establecer lazos de amistad. A todos ellos debemos anunciar aquel 
mensaje que el Papa Francisco no se cansa de repetir: “Jesucristo te ama, 
dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para ilumi-
narte, para fortalecerte, para liberarte” (EG 164).
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Pienso que debemos hacerlo sin miedos. La experiencia del resucitado 
liberó del temor a aquellos primeros discípulos, que se habían encerrado 
en el Cenáculo por miedo a los judíos (cf. Jn 19, 20). Con la fuerza del 
Espíritu, fueron capaces de recorrer todo el orbe anunciando lo que parecía 
una locura: que un personaje crucificado había vuelto a la vida y que vivía 
para siempre. Nosotros tenemos demasiados miedos. El ambiente que respi-
ramos no favorece el anuncio de nuestra fe; la cultura en que vivimos se ha 
cerrado a la trascendencia y dificulta proclamar la Buena Noticia. Pero tam-
bién nosotros contamos, como aquellos discípulos, con el soplo del Espíritu 
de Jesús, que nos hace sentir que está vivo. Además, estamos convencidos 
de que si los hombres aceptaran este mensaje, serían inmensamente felices, 
que la fe en Jesús les llenaría de vida y de esperanza.

Este anuncio de la resurrección ha de estar unido a una vida vivida por 
entero en el amor. Todo lo anterior queda frustrado si no va acompañado 
por el testimonio de nuestra vida. En este punto es también unánime el 
testimonio del Nuevo testamento: creer en la resurrección implica vivir 
una vida nueva: “andemos en una vida nueva” (Rom 6, 4), escribe San 
Pablo. Nada de volver a lo viejo, a la oscuridad, al pecado, a la muerte. La 
Pascua ha dado comienzo a un mundo nuevo, liberado de la esclavitud y de 
la muerte. Y este mundo nuevo requiere una vida renovada desde dentro, 
desde el corazón.

Nuestras vidas han de anunciar la resurrección. En nuestras opciones, 
nuestros planes y nuestra conducta hemos de mostrar que creemos de ver-
dad que Jesús está vivo y que es posible vivir el mensaje de amor que nos 
dejó. Entonces nuestra vida contagiará la alegría de la Pascua, el entusiasmo 
de quien ha descubierto el mensaje más importante de todos los tiempos: 
que Jesús el Nazareno, el Crucificado, no está en el sepulcro, sino que vive 
para siempre.

† Francesc Conesa Ferrer,
Obispo de Menorca
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nO HI HA MÉS QUE Un SEnYOR 
(Full dominical 25-04-2021) 

Benvolguts diocesans: 
Una antiga fórmula de fe, recollida en el llibre dels Fets, diu que Déu va 

ressuscitar a Jesús i “el va constituir Senyor (Kyrios)” (2, 36). El que es 
va fer servent de tots i va assumir la mort en creu –canta un antic himne 
cristià- ha estat aixecat sobre tot de manera que “tota llengua proclami que 
Jesucrist és Senyor, per a glòria de Déu Pare” (Filip 2, 11). El Ressuscitat 
és, veritablement, el Senyor de tot i de tots. Què significa això? 

En primer lloc que no som nosaltres els senyors de la nostra pròpia vida. 
L’home contemporani pensa que és el suprem i últim amo de si mateix: del 
seu cos, de la seva sexualitat, dels seus béns i fins i tot de la seva pròpia 
vida. Per això, reclama el dret de decidir sobre la seva vida i la seva mort. 
Però reconèixer el senyoriu de Crist significa que totes les nostres decisi-
ons s’han de madurar, contrastar i adoptar-se a la llum de la seva Paraula i 
davant Ell. Diu la carta als Corintis: “Per a nosaltres no hi ha més que un 
Senyor Jesucrist, per qui existeixen totes les coses i per qui també nosaltres 
existim” (1 Cor 8, 6). Vivim i existim per a Jesús, el Senyor. 

Que Jesucrist és Senyor significa, també, que cap ésser humà és amo 
d’un altre. Les persones tenim una temptació constant de posseir i dominar 
sobre els altres, d’acaparar, explotar i manipular als altres. Però nosaltres 
no som els seus senyors i no tenim cap dret a usar-los com a instruments. 
Com tampoc som amos de les coses i, per això, els béns de la terra no poden 
ser utilitzats de qualsevol manera, malgastant-los, consumint sense fre o 
destruint la seva diversitat i riquesa. 

Els primers cristians eren molt conscients que Jesús no comparteix el 
seu senyoriu amb ningú. Per això es negaven a signar la fórmula que deia 
“Kyrios Kaisar” (El Cèsar és Senyor), fins i tot a costa de la seva pròpia 
vida. Per a ells l’únic Kyrios és Jesús, el Messies de Déu. Proclamar a Jesús 
com a Senyor desafia a tots els poders que volen dominar sobre l’home, 
imposar les seves idees i sotmetre’l. És lògic, per això, que susciti la sospita 
i fins i tot l’oposició de tots aquells que es creuen “senyors” del món. 

És important anotar que el senyoriu de Crist ens allibera de les nostres 
esclavituds i ens atorga una gran llibertat, perquè Jesús és Senyor en forma 
de servent, no dominant sinó fent-se l’últim i sent esclau de tots. El senyo-
riu radical de Crist ens dóna una gran llibertat en tots els camps. Llibertat 
davant l’autoritat, que acatem, però sense servilisme; llibertat davant els 
béns materials, que necessitem i usem, però sense tornar-nos dependents 
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d’ells; llibertat davant l’aprovació dels altres i davant la tirania del “políti-
cament correcte”, una llibertat que ens permet actuar sense haver de renun-
ciar al nostre propi criteri; llibertat, sobretot, davant les nostres pròpies 
cadenes interiors (vessa, orgull, tristesa, desesperança...) 

Finalment, cal subratllar que el senyoriu de Crist és progressiu, que es va 
realitzant pas a pas en la nostra vida i en el món. Hem de deixar que Jesús 
sigui el Senyor de tot el nostre ésser: els nostres pensaments, les nostres 
accions, els nostres projectes. Ell mereix ocupar cada racó de la nostra exis-
tència: no sols quan resem, sinó també en els moments de treball o estudi, 
d’oci o de convivència. En aquesta perspectiva, celebrar la Pasqua és deixar 
que Jesucrist sigui el nostre únic Senyor.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

PARTICIPAR DE LA ALEgRÍA DE MARÍA
(Full dominical 2-5-2021)

Queridos hermanos:
La vida de la Virgen María estuvo llena, sin duda, de sacrificio, dolor y 

renuncia. Pero, sobre todo, su vida estuvo inundada por la alegría. Es sig-
nificativo que las primeras palabras que pronuncia el ángel en nombre de 
Dios sean “alégrate” (Lc 1, 28). Esa alegría es la que comunica también a 
Isabel y la que hace saltar de gozo al niño que lleva en el vientre (cf. Lc 1, 
41). Es la alegría que rebosa el canto del Magnificat, en el que María pro-
clama que su espíritu “se alegra en Dios, mi salvador” (Lc 1. 47). También 
el nacimiento de Jesús fue vivido por María como una “buena noticia” y 
una “gran alegría” para todo el pueblo (Lc 2, 10). Pero, sin duda, la alegría 
de María alcanza su plenitud en el momento de la resurrección de Jesús.

Ella, que se mantuvo erguida junto a la cruz, compartiendo los dolores de 
su Hijo, se llenó de una serena alegría ante la resurrección. Si el dolor del 
viernes santo fue grande, la alegría del domingo de Pascua debió ser inmen-
sa. Una antífona del Misal saluda a María diciendo: “Dios te salve, santa 
María, / que, sufriendo junto a la cruz, / compartiste los dolores del Hijo; 
/ ahora gozas de una serena alegría” (Misa de la Virgen María en la resu-
rrección). En una catequesis explicaba el Papa: “Tan profundo fue su dolor, 
tanto que traspasó su alma, así su alegría fue íntima y profunda, y de ella 
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se podían nutrir los discípulos. Tras pasar por la experiencia de la muerte y 
resurrección de su Hijo, contempladas, en la fe, como la expresión suprema 
del amor de Dios, el corazón de María se convirtió en una fuente de paz, 
de consuelo, de esperanza y de misericordia” (Regina Coeli, 21-4-2014).

Al comenzar el mes de mayo, en este tiempo de Pascua, podríamos diri-
girnos como hijos a María y pedirle que comparta con nosotros su alegría 
y que nos haga sentir toda la alegría de la Pascua. Es tiempo de llenarnos 
de ese gozo que procede de la certeza de que Dios nos ama y nos perdona. 
Pero nadie puede guardarse para sí una alegría tan grande. Necesitamos 
compartirla con los demás, haciendo partícipes a otras personas de lo que 
llena nuestro corazón. La “alegría del evangelio” es expansiva, es misione-
ra, porque quien vive en esa alegría, la contagia.

Además, María nos enseña a afrontar el dolor y la muerte con la mirada 
puesta en Dios. Acercarnos a María nos llena de esperanza. Ella nos enseña a 
dejar de lado tristezas y desilusiones, miedos e incertidumbres, para llenarnos 
de la alegría de la Pascua. Por eso, en este tiempo de pandemias y restric-
ciones, necesitamos más que nunca sentir a nuestro lado la compañía de la 
Madre, que nos consuela y anima a ponernos por completo en manos de Dios.

En estos días celebramos a nuestra patrona, venerada desde finales del 
siglo XIII como Madre del Monte Toro. Desde entonces ella acompaña a 
nuestro pueblo y le transmite la alegría que rebosa de su corazón. Sobre la 
montaña del Toro, como dice el himno, “vive la Madre, que es la alegría, la 
luz y guía de los peregrinos”.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

DOnEM-nOS PRESSA A ESTIMAR 
(Full dominical 09-05-2021)

Benvolguts diocesans: 
Un conegut poeta polonès, Jan Twardowski (1915-2006), va deixar escrit 

un bell poema amb aquest suggeridor títol: “Donem-nos pressa a estimar”. 
Argumentava el poeta que hem de fer-ho perquè “la gent se’n va tan aviat”. 
No podem malgastar les oportunitats que tenim d’estimar. “Estimam sem-
pre poc i massa tard”, escriu. La vida humana és, certament, molt curta i, 
si no ens afanyem, no aconseguirem estimar prou per a omplir-la de sentit. 
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Si és veritat que “al capvespre de les nostres vides serem examinats en 
l’amor” (Sant Joan de la Creu) tot el que no sigui estimar és secundari. En 
el nostre cor no hi poden tenir cabuda aquests altres sentiments que tot ho 
enverinen (gelosia, enveges, intolerància, rebuig). Sant Pau ho va entendre 
molt bé quan va dir: “si no tinc amor, res sóc” (1 Cor 13, 3). 

Succeeix, no obstant això, que el nostre cor es torna egoista, que s’inclina 
gustós cap a si mateix i li costa dirigir la mirada als altres. Per a això necessi-
tem eixamplar-ho, acollint en nosaltres tot l’amor que Jesús ens té. És neces-
sari sentir en la nostra carn “l’ample, el llarg, l’alt i el profund de l’amor de 
Crist” (Ef 3, 18) per a poder nosaltres estimar incondicionalment, com Ell 
ens ha estimat. Necessitem així mateix deixar que aquest cor egoista sigui 
transformat per l’Esperit, que omple els nostres cors d’amor (cf. Rm 5, 5). 

Convé estar atents, perquè tenim la temptació de convertir l’amor en una 
paraula o en una idea bella, però buida de contingut. Per això és molt impor-
tant traduir la paraula “amor” en gestos concrets de lliurament als altres, de 
perdó, de comprensió i de servei. I és oportú també pensar a qui dirigirem 
aquest amor, perquè cada persona és important. En fi, l’ideal és reaccionar 
sempre estimant. Que en qualsevol circumstància i davant qualsevol perso-
na, el nostre cor, transformat per la gràcia, reaccioni sempre estimant. 

La veritat de l’amor es manifesta quan ens posem en marxa cap als més 
petits, als últims, i ens ajupim per a rentar-lis els seus peus. Hem de sentir 
el seu dolor i sentir el seu crit d’auxili, per a ser Església samaritana, que 
es compadeix i sana. El context de pandèmia que vivim ens fa pensar no 
sols en els que han patit la malaltia, sinó també en tantes persones que estan 
sofrint les conseqüències econòmiques d’aquesta crisi sanitària. A tots ells 
ha d’arribar la nostra solidaritat, perquè sàpiguen que volem viure el mana-
ment nou que ens va deixar el nostre Senyor. 

L’única cosa que importa és estimar. Jesús va afegir que aquest seria el 
distintiu que som els seus deixebles. Nosaltres hem inventat altres senyals 
per a dir que som cristians, però Jesús només ens va deixar una: que us 
estimeu. Si no estimem amb tot el nostre ésser, no ens hem assabentat de 
res. “Estimau-vos els uns als altres”. Aquest és el manament que està per 
sobre de tots els altres i que il·lumina els altres. Té raó sant Agustí quan diu: 
“Estima i fer el que vulguis. 

No perdem l’oportunitat d’estimar. Acaba dient el poeta: “Donem-nos 
pressa a estimar, la gent se’n va tan aviat / i els que no se’n van, no sempre 
tornen”. 

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca
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SEnTADO A LA DERECHA DEL PADRE
(Full dominical 16-5-2021)

Queridos hermanos:
Cada vez que rezamos el “Credo”, confesamos que Jesús está “sentado 

a la derecha del Padre”. Esta expresión resulta extraña y enigmática para 
muchas personas, porque responde a una mentalidad antigua. Para enten-
derla bien, tenemos que remitirnos al salmo 110, 1 donde Dios dice al 
Mesías-Rey que se siente a su derecha, como signo de que le hace partícipe 
de su poder. Los primeros cristianos, para comprender lo que aconteció en 
la resurrección de Jesús, recurrieron a este salmo y repetían que Jesús había 
sido sentado a la derecha del Padre. Son numerosos los escritos del nuevo 
testamento que recogen esta confesión de fe (podéis ver, entre otros, Hch 2, 
34-35; Rom 8, 34; Col 3, 1; Ef 1, 20; Hb 1, 13; 10, 12; 12, 2; 1 Pe 3, 21-22). 

Evidentemente, cuando decimos que Jesús está sentado a la derecha del 
Padre no nos referimos a ningún espacio que exista en el cielo, en el que 
Dios hubiera puesto su trono y en el que habría puesto también a Jesús. 
Dios no está en un espacio junto a otros espacios. Decir que Jesús está sen-
tado a la derecha del Padre significa, sobre todo, confesar que es igual al 
Padre, de su misma naturaleza. Cristo resucitado comparte el mismo poder 
y autoridad que el Padre. Leemos en un escritor antiguo: “Por derecha del 
Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía 
como Hijo de Dios antes de todos los siglos, está sentado corporalmente 
después de haberse encarnado y de haber sido glorificada su carne” (San 
Juan Damasceno, De fide orthodoxa, IV, 2). Como Hijo del Padre, está sen-
tado a su derecha con su humanidad glorificada (cf. Flp 2,6-11; 1 Tm 3,16). 

Esta expresión habla también del modo de presencia de Jesucristo porque, 
después de la Ascensión, Jesús participa de la soberanía de Dios sobre todo 
espacio, de manera que puede estar presente junto a nosotros. Lo explica 
muy bien Benedicto XVI: “Puesto que Jesús está junto al Padre, no está 
lejos, sino cerca de nosotros. Ahora ya no se encuentra en un solo lugar del 
mundo, como antes de la ascensión; con su poder que supera todo espacio, 
Él no está ahora en un solo sitio, sino que está presente al lado de todos, y 
todos lo pueden invocar en todo lugar y a lo largo de la historia” (Jesús de 
Nazaret, II, p. 329). La Carta a los Hebreos dice que Jesús “siempre vive 
para interceder por nosotros” (Heb 7, 25). Por eso podemos invocarlo siem-
pre, con la seguridad de que nos escucha y de que nada podrá separarnos 
de su amor.

Hay un tercer aspecto de esta fórmula de fe porque, como dice el 
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Catecismo, sentarse a la derecha del Padre significa que se ha inaugurado el 
reino del Mesías (cf. Catecismo, 664). Cristo ha tomado posesión del Reino 
con su resurrección: él es el Señor de la historia, que tiene las llaves de la 
muerte y del abismo (cf. Ap 1,17-18) y que ha sido “elevado por encima de 
todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre 
conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro” (Ef 1, 21). El Reino de 
Dios ya está ahora presente. Añade el Catecismo: “A partir de este momen-
to, los Apóstoles se convirtieron en los testigos del Reino que no tendrá fin” 
(Catecismo, 664). La ascensión de Jesús es el comienzo de la misión de la 
Iglesia, que es “semilla y comienzo del Reino” (LG 5).

Así pues, cuando decimos que está “sentado a la derecha del Padre”, con-
fesamos su divinidad, tomamos conciencia de su presencia junto a nosotros 
y, al mismo tiempo, nos sentimos comprometidos a proclamar su Reino 
hasta el día de su regreso.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

PASSAR DE BABEL A PEnTECOSTA 
(Full dominical 23-05-2021)

Benvolguts diocesans: 
El relat sobre l’esdevingut en Pentecosta, que es recull en el llibre dels 

Fets, subratlla el contrast entre el que va ocórrer a Babel i el succeït 
en Pentecosta. A Babel els homes van decidir construir una torre amb 
aquest objectiu: “fem-nos famosos” (Gen 11, 4). L’ésser humà va pre-
tendre construir la unitat de la humanitat sobre si mateix, sobre el seu 
desig de poder i de fama, sobre la seva supèrbia. Molt diferent és l’ac-
titud dels apòstols en Pentecosta. Ells “proclamaven les meravelles de 
Déu” (Fets 2, 11). No pretenien aixecar un monument per a si mateixos, 
sinó per a Déu. 

L’ésser humà porta en les seves entranyes el desig d’unitat, perquè està 
fet per a la felicitat, que només s’aconsegueix quan vivim en comunió 
amb els altres. Ara bé, existeixen dos projectes diversos d’unitat: Babel 
i Pentecosta, la unitat basada en el mateix home i la unitat fundada per 
l’Esperit de Déu. La Sagrada Escriptura ens adverteix que la primera unitat 
és enganyosa, perquè condueix a la diversitat de llengües, que porta a la 
confusió i a la dispersió; mentre que la unitat que crea l’Esperit és interior, 



Sr. Bisbe 39

profunda, i porta al fet que cadascun comprengui les meravelles de Déu en 
la seva pròpia llengua.

La unitat de Babel es dóna quan un vol ser “famós” i es posa com el centre 
del món. Però com som molts i molt diversos, aquest projecte només pot 
conduir a la dispersió, a la separació. Per contra, la unitat de Pentecosta pro-
cedeix de posar com a centre a Déu. L’Esperit destrueix tot afany de vana 
glòria del cor humà i li empeny a gloriar-se només en Déu. 

La millor prova de tot això la tenim en l’actitud dels apòstols. Abans de 
Pentecosta, cadascun caminava buscant-se a si mateix, aspirant a ocupar 
els millors llocs i ser el més gran; per això hi havia baralles i discussions 
entre ells. En canvi, després de Pentecosta, quan l’Esperit desplaça els seus 
pensaments d’ells mateixos a Déu, podran formar una veritable comunitat, 
en la qual tots tenien “un sol cor i una sola ànima” (Fets 4, 32). 

Hem de passar de Babel a Pentecosta, de posar-nos a nosaltres com a 
centre a deixar que l’Esperit de Déu sigui el que realitzi el do de la unitat. 
Aquesta unitat de l’Esperit és la que ha de sostenir les altres unitats: la unitat 
d’un matrimoni, d’una associació o d’una comunitat cristiana. En l’Esperit, 
podem ser “un sol cos” (Ef 4, 4), perquè des de l’Esperit els altres no són un 
infern ni un abisme fosc sinó germans: “som membres els uns dels altres” 
(Rom 12, 5). 

El pas de Babel a Pentecosta ha de realitzar-se en cadascun de nosaltres. 
Per a això, és recomanable que ens preguntem pels motius de les nos-
tres accions. És possible que siguem catequistes o membres d’un consell 
pastoral; pot ser que siguem sacerdots o religiosos. Però sempre hem de 
preguntar-nos: què és el que mou el meu obrar? Per què ho faig? Tracto de 
fer-me famós a mi mateix o a Déu? Si som sincers, veurem que necessitem 
convertir-nos constantment de la divisió, que procedeix de posar-nos en el 
centre a nosaltres mateixos, a la unitat, que procedeix de l’Esperit de Déu. 
Que aquest Esperit ompli el nostre ésser i ens permeti viure com a homes 
nous. Bona diada de Pentecosta!

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca
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EL AMAnTE, EL AMADO Y EL AMOR PERSOnAL
(Full dominical 30-5-2021)

Queridos hermanos:
El acontecimiento de la Pascua de Jesús revela de un modo definitivo que 

Dios es amor y que su relación con la humanidad no es más que una histo-
ria de amor eterno. Fijándonos en esta historia podemos adentrarnos en la 
intimidad de Dios y comprender que Dios es Trinidad santa: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. San Agustín, para explicarlo decía: “he aquí que son tres: el 
Amante, el Amado y el Amor” (De Trinitate, VIII, 19).

El Padre es quien tiene la iniciativa en el amor. Él es el principio, el 
manantial y el origen de toda la vida divina. Su amor es el origen y la fuente 
de todo, tanto de la creación como de la salvación. Es un amor absolutamen-
te libre y gratuito, que no es forzado por nada ni motivado por nada externo 
a sí mismo. El Padre nos ama porque sí y nos continuará amando siempre. 
No nos ama porque seamos buenos, sino que nos hace buenos porque nos 
ama. Es un amor creativo, que busca mil formas de acercarse al ser huma-
no. Tiene razón San Juan cuando para explicar todo el misterio de la cruz 
y la resurrección dice: “Tanto amó Dios al mundo”. El Padre es el eterno 
Amante, el origen del Amor.

En la historia de la salvación descubrimos también que el Hijo es el 
Amado, Aquel que acoge de modo puro el amor del Padre. Él es el “Hijo 
amado en quien el Padre se complace” (Mt 3, 17), que ha sido “amado antes 
de la creación del mundo” (Jn 17, 24). Mientras que el Eterno Amante es la 
plenitud de amor, el Eterno Amado, que procede de Él, es aquel sobre quien 
reposa ese Amor fontal del Padre. El Hijo es el Amado, el Hijo eterno, el 
Predilecto, el Unigénito, que recibe todo el amor del Padre y lo extiende 
a todo lo creado. Por medio del Hijo todo fue creado (cf. Col 1, 16) y en 
el Hijo todo ha sido redimido. ¡En Él se ofrece a los hombres la gracia del 
Padre!

En esta historia eterna, que es expresión de la infinita libertad de un Dios 
que es amor, también tiene su puesto el Espíritu, que es aquel que une al 
Amante y al Amado; él es la comunión entre uno y otro. El Espíritu garanti-
za también la comunión del Eterno Amante con sus criaturas y con sus his-
torias de sufrimiento, a través del Amado. El Espíritu es el gran regalo de la 
Pascua, que reconcilia el mundo con el Padre y difunde en la humanidad el 
consuelo, la unidad, la paz y el gozo. El Espíritu es vínculo de amor eterno. 

El acontecimiento de la Pascua nos revela la historia trinitaria de Dios; 
no sólo la historia de las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, 
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sino también de su insondable unidad. Esta unidad consiste esencialmente 
en el amor. Es el camino que intuyó San Agustín: “verdaderamente ves la 
Trinidad cuando ves el amor” (De Trinitate, VIII, 8, 12). La esencia del 
Dios vivo es el amor, que le pone en movimiento y le lleva a salir de sí como 
Amor amante; de acogida de sí como Amor amado; y de regreso a sí como 
Espíritu del amor trinitario. Y lo más grande es que esta esencia del Dios 
cristiano penetra la historia del mundo y de los hombres, que son objeto de 
su amor puro y eterno. ¡Bendito sea este Dios que existe eternamente como 
Amor amante, Amor amado y Amor personal, como Padre, Hijo y Espíritu 
Santo!

† Francesc Conesa Ferrer,
Obispo de Menorca

PA PARTIT PER A LA VIDA DEL MÓn 
(Full dominical 06-06-2021)

Benvolguts diocesans: 
L’Eucaristia expressa d’una manera singular el que va ser tota la vida de 

Jesús. En l’evangeli de Joan diu Jesús: “El pa que jo donaré és la meva carn 
per a la vida del món” (Jn 6, 51). Jesús va fer de la seva vida una donació 
total als altres, es va fer pa partit per a donar la vida a tots. Durant la seva 
vida a la terra es va acostar a cada persona ple de compassió i miseri còr-
dia, fent-se especialment solidari dels pobres i els que sofreixen. La seva 
donació va aconseguir la seva màxima expressió en la creu, on va donar 
lliurement la seva vida per tots nosaltres.

Doncs bé, l’Eucaristia actualitza de mane ra sacramental aquest lliura-
ment de Jesús, el do de la seva pròpia vida. Per això, de l’Eu caristia brolla 
un corrent d’amor que ens dóna força per a viure com Ell va viure i lliurar 
també nosaltres la nostra vida als altres. “Per això –escrivia Benet XVI- 
l’Eucaristia impulsa a tot el que cregui en Ell a fer-se pa partit per als altres 
i, per tant, a treballar per un món més just i fratern... En veritat, la vocació 
de cadascun de nosaltres consisteix a ser, juntament amb Jesús, pa partit per 
a la vida del món” (Sacramentum caritatis, 88).

Alimentats amb el do de l’Eucaristia, també nosaltres podem ser pa partit 
per als altres, donant la nostra vida amb generosi tat. “La Comunió eucarís-
tica –recorda el papa Francesc-, si ho fem amb fe, transforma la nostra vida, 
la transforma en un do a Déu i en un do als germans” (Angelus 16-8-2015). 
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Quan ens alimentem amb el “pa de vida”, entrem en un dinamisme d’amor, 
que ens condueix a ser persones de perdó i reconciliació i a compartir no 
sols el que tenim sinó també tot el que som. 

És impressionant el testimoniatge de Etty Hillesum, una jove d’origen 
jueu que va ser executada en el camp de concentració de Auswichtz quan 
tenia 29 anys. En el seu Diari revela el camí interior que la va por tar des 
d’una vida de rebel·lia i desordre a trobar Déu en la lectura dels salms i 
l’Evan geli. Al final del Diari comprèn la raó de la seva existència i diu: 
“He partit el meu cos com el pa i l’he repartit entre els homes. ¿Per què no, 
si estaven tan famolencs i han hagut de privar-se d’això tant de temps?”. 
I conclou el diari amb la següent cita: “Una voldria ser un bàlsam vessat 
sobre tantes ferides”. Són paraules escruixidores en boca d’una dona que va 
voler compartir la sort del seu poble i va morir en la cambra de gas. 

En aquesta festa del Corpus Christi us convido a deixar que la força de 
l’Eucaristia assoleixi tota la nostra vida i ens transformi en pa partit i en 
bàlsam per a curar les ferides dels altres. Quan de veritat cele brem l’Euca-
ristia, ens sentim empesos a fer de la nostra vida una donació per a donar 
vida als altres.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

POTEnCIAR nUESTRAS Caritas
(Full dominical 13-6-2021)

Queridos diocesanos:
Durante este curso pastoral, que ahora concluye, hemos realizado un buen 

esfuerzo por potenciar la acción de Caritas, tanto en las parroquias como 
en el ámbito diocesano. En la evaluación que hemos realizado, constatamos 
que es mucho lo que se ha crecido con aspectos como la sensibilización, 
el voluntariado y la atención primaria a los más pobres. Permitidme que 
subraye algunos elementos muy importantes para mejorar nuestras Caritas, 
que se encuentran descritos en la Encíclica “Deus Caritas Est” (n. 31) del 
Papa Benedicto XVI.

El primero es cuidar mucho la formación: “quienes prestan ayuda han de 
ser formados de manera que sepan hacer lo más apropiado y de la manera 
más adecuada”. Los pobres merecen que se cuide mucho este aspecto, para 
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poder servirles mejor. La necesidad de formación afecta tanto al personal 
técnico como a los voluntarios. No basta la buena voluntad para ofrecer 
un buen servicio en Caritas. Hay que ser competentes, para poder ayudar 
realmente a los demás.

El segundo elemento en que podemos mejorar es la atención cordial a 
todos. “Cuantos trabajan en las instituciones caritativas de la Iglesia deben 
distinguirse por no limitarse a realizar con destreza lo más conveniente en 
cada momento, sino por su dedicación al otro con una atención que sale del 
corazón, para que el otro experimente su riqueza de humanidad”. Esto afec-
ta, de nuevo, tanto a los técnicos contratados por Caritas como a los volun-
tarios que generosamente ofrecen su ayuda. Además de la preparación, 
hace falta una “formación del corazón”. Este es precisamente un distintivo 
de Caritas que, lejos de ser una máquina burocrática, se caracteriza por la 
atención cordial a cada uno. Como ha dicho el Papa Francisco, Caritas es 
“la caricia de la Iglesia a su pueblo, la caricia de la Madre Iglesia a sus hijos, 
la ternura, la cercanía” (17-5-2013).

Debemos añadir que la fuente de ese amor generoso está en Jesucristo. Es 
el encuentro con Él, el que suscita en nosotros el deseo de amar, de entregar-
nos al otro. Esta experiencia es la que movió a la Iglesia desde sus inicios a 
prestar atención a los más necesitados. La certeza del amor de Cristo le ha 
llevado a lo largo de su historia a salir al encuentro de los que sufren. No 
podremos potenciar nuestras Caritas si no renovamos nosotros también la 
experiencia de ser amados por Él. Es la dimensión “mística” de Caritas, que 
nos lleva al reconocimiento del rostro de Cristo en el otro, particularmente 
en quien necesita nuestra ayuda.

Vale la pena potenciar el crecimiento de nuestras Caritas y, para ello, 
tenemos estas tres claves: cuidar la formación, promover una atención 
cordial y profundizar en la “mística” de la Caridad. Así podremos ser, de 
verdad, “artesanos de la misericordia” (Papa Francisco), personas que con 
sus manos, sus ojos, su cercanía y ayuda hacen visible la misericordia de 
Dios.

† Francesc Conesa Ferrer,
Obispo de Menorca
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ESCRITS EN PREMSA

PER VIURE SAnT JOAn
(Publicat a la Revista de Sant Joan del Diario de Menorca,

Juny 2021)

El vint-i-quatre de juny és data assenyalada en el calendari dels ciutade-
llencs. Hi ha en el cor de la gent d’aquesta terra una estima profunda a la 
festa que cada any es celebra en honor de Sant Joan baptista. Un altre any 
més, trobarem a faltar els cavalls, les corregudes i caragols, els jocs des pla, 
el darrer toc i tants altres detalls que componen una de les festes més belles 
de la Mediterrània. Només els actes religiosos ens recordaran que estem en 
dies grans i ens faran enyorar les celebracions d’anys passats i a desitjar que 
prest puguem celebrar Sant Joan com és costum en aquest poble.

No obstant això, la impossibilitat de viure exteriorment la festa de Sant 
Joan, no ens ha d’impedir viure amb goig els dies de la seva festa. Se 
m’ocorren tres coses que podríem fer per viure aquest any Sant Joan. Les 
resumeixo en aquestes tres paraules: família, oració i solidaritat.

En primer lloc, aquest sant Joan pot ser ocasió per a gaudir de manera 
especial de la companyia dels nostres familiars i amics més propers. La con-
veniència que evitem multiplicar els contactes ens pot servir per estrènyer 
els llaços amb aquelles persones que estimem i que tenim al nostre costat. 
Juntament amb ells podem recordar el que significa la festa, les nostres 
vivències i també cantar alguna cançó i compartir un bon gin amb llimona-
da. En la seva Exhortació sobre els joves, el Papa ha escrit coses precioses 
sobre l’amistat. Allà diu que “l’amistat és un regal de la vida i un do de Déu. 
A través dels amics el Senyor ens va polint i ens va madurant. Al mateix 
temps, els amics fidels, que estan al nostre costat en els moments durs, són 
un reflex de l’afecte del Senyor, del seu consol i de la seva presència ama-
ble. Tenir amics ens ensenya a obrir-nos, a comprendre, a cuidar els altres, 
a sortir de la nostra comoditat i de l’aïllament, a compartir la vida” (n. 151). 
Visquem sant Joan gaudint d’aquest regal que són els amics i la família.

Una segona manera de viure sant Joan és resant. En realitat, celebrar un 
sant significa dues coses: que el prenem com a exemple i que el tenim com 
intercessor, és a dir, que confiem en ell perquè faci arribar al Pare del Cel 
les nostres necessitats. Val la pena que aquest any cada un de nosaltres elevi 
des del cor una oració al sant baptista i li demani que ens beneeixi a tots i, 
molt especialment, que ens ajudi a vèncer el virus que ens amenaça. Quan 
el creient prega, ho fa sempre ple de confiança i d’esperança, perquè pregar 
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és obrir el cor i elevar-lo vers les altures. Per això, la pregària ens omple 
de serenitat i ens infon optimisme, unes actituds que són necessàries per a 
superar aquesta situació que vivim. El rés de les vespres i la participació en 
l’Eucaristia en el dia de la festa ens ofereixen l’oportunitat de pregar amb 
intensitat per tots i celebrar d’aquesta manera Sant Joan.

Finalment, podem viure sant Joan creixent en solidaritat i tant de bo 
ho fem no només cadascú individualment, sinó també com a societat. 
Lamentablement, són moltes les persones afectades per la pandèmia i, 
especialment, per les conseqüències econòmiques d’un període tan llarg 
de confinament i restriccions. Per fer front a això és necessari fer un gran 
esforç per part de tots. Les dades de què disposa Caritas ens parlen que s’ha 
multiplicat la necessitat d’ajuts, però també ens diuen -i això ens omple 
d’esperança- que ha crescut la generositat del nostre poble. Se m’acut que 
una bona manera de celebrar sant Joan és tenint un gest de generositat amb 
aquestes persones que estan passant dificultats, potser destinant una part 
de diners que altres anys gastàvem en aquestes festes i que aquest any no 
necessitarem gastar. En la seva carta sobre la fraternitat diu Francesc que 
la solidaritat és una virtut que neix de “saber-nos responsables de la fragi-
litat dels altres buscant un destí comú” (Fratelli tutti, 115). També ens diu 
que es tracta d’una virtut que s’ha de viure no només individualment sinó 
socialment, perquè 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.

Segurament a vosaltres se us ocorreran altres bones formes de viure Sant 
Joan. Us he presentat les tres que em semblaven més importants. El que de 
veritat val la pena és que no deixem en blanc el dia vint-i-quatre de juny, 
sinó que també aquest any celebrem amb goig la festa de sant Joan.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

Corpus Christi – Día de la caridad
¡gRACIAS!

(Publicado en el Diario de Menorca el 5 de junio de 2021)

Hemos vivido un año especialmente duro para muchas personas, porque, 
además del sufrimiento que ha supuesto la enfermedad del covid-19, ahora 
nos tenemos que enfrentar con las consecuencias económicas y sociales de 
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más de un año de confinamiento y restricciones. Gracias a Dios, son tam-
bién muchas las personas que han estado pendientes de los demás, les han 
acompañado y han intentado aliviar su sufrimiento. También la Iglesia de 
Menorca se ha sentido llamada en este tiempo a ser, de manera especial, una 
Iglesia samaritana, que se pone al servicio de todos. Nuestras parroquias e 
instituciones han realizado un gran esfuerzo por atender al máximo número 
posible de personas. Es tiempo de agradecer a todos este trabajo.

En primer lugar, debo mencionar a los voluntarios de Caritas, que con una 
gran generosidad, han ofrecido su tiempo y su saber para ponerse al servi-
cio de los más vulnerables. No son pocos los que han reaccionado frente 
a la pandemia ofreciéndose para ayudar a los demás y se han incorporado 
al voluntariado de Caritas. En la memoria de este año se constata que en 
Menorca se han incorporado 90 nuevos voluntarios. El mejor patrimonio 
que tiene nuestra Caritas son, sin duda, sus todas esas personas que, de 
manera silenciosa y muchas veces oculta, colaboran en las acciones promo-
vidas por Caritas. El Papa Francisco dijo de ellos que eran “artesanos de la 
misericordia”, porque con sus manos, sus ojos, su cercanía y sus caricias 
hacen visible la misericordia (5-9-2016).

Es de justicia reconocer también la labor extraordinaria que realiza el 
equipo de Caritas Menorca, tanto sus directivos como los técnicos. Podemos 
decir con satisfacción que, a pesar de las dificultades vividas, Caritas no ha 
cerrado y ha mantenido en funcionamiento los servicios básicos. Todo ello 
es debido al personal que forma parte de esta gran familia que es Caritas. 
No sólo son buenos profesionales, sino también unas personas cargadas de 
humanidad. Un sello distintivo de Caritas es que la atención que se presta 
no sólo es técnicamente correcta, sino que se realiza desde el corazón, con 
una dedicación al otro que sale del corazón, para que el otro experimente 
que el amor y la misericordia no son sólo ideas o palabras bonitas, sino 
acciones concretas.

Mi gratitud se hace extensiva también a la sociedad menorquina, porque 
se ha mostrado muy sensible al sufrimiento de los más pobres y ha reaccio-
nado con generosidad. Durante el último año, los donativos a Caritas han 
crecido un 400 %, lo que ha permitido poner en marcha muchos proyectos 
y atender a muchas más personas. También las aportaciones en alimentos 
se han desbordado. Uno de los proyectos de Caritas ha sido el “Fondo de 
solidaridad”, que en un año de funcionamiento ha podido proporcionar 
distribuir 93.267,11 €, para ayudar a pagar alquileres y suministros básicos. 
Son muchos los particulares que han contribuido a hacer posible estas ayu-
das, pero también las empresas se han implicado, contribuyendo a paliar 



Sr. Bisbe 47

los efectos negativos del tiempo de pandemia. ¡Ojalá todo ello nos ayude a 
pasar del individualismo a la fraternidad! Nuestra sociedad será más digna 
del ser humano, cuando crezca en solidaridad.

Gracias a todos porque, con vuestra aportación, se ha podido atender a 
muchas más personas (en la memoria se dice que un 40 % más que en años 
anteriores). Queda aún mucho camino por recorrer. No nos cansemos de 
trabajar para dar lugar a una sociedad en la que nadie quede en el margen ni 
arrinconado, en el que cada ser humano vea respetada la inmensa dignidad 
que le corresponde. 

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca

APOSTAR SIEMPRE POR LA VIDA
(Publicado en el Diario de Menorca el 25-6-2021

y en revista Ecclesia 3-7-2021)

Ante el sufrimiento, el dolor o la muerte, los seres humanos no podemos 
sino apostar siempre por la vida. Esta es nuestra condición: llevamos en 
nuestras entrañas el deseo de vivir y de ser felices y, por eso, nunca nos 
cansamos de soñar y proyectar. Aunque nos encontremos en situaciones 
extremas de pobreza o de enfermedad, siempre apostamos por la vida, por-
que siempre vale la pena vivir. Por eso, la muerte es una derrota; el suicidio 
contradice la esencia misma de nuestro ser; acabar con la vida de otra per-
sona o ayudarle a suicidarse es siempre un fracaso.

Me vienen a la cabeza estas reflexiones en el día que entra en vigor una 
ley de eutanasia aprobada entre aplausos en el parlamento, pero que fue 
elaborada a toda prisa en medio de un estado de excepción, sin consenso 
social y sin haber escuchado no sólo la voz de las religiones sino tampoco 
a los colegios médicos ni al comité de bioética de España. Nuestro país ha 
apostado por la muerte como respuesta al dolor, pero la muerte no es nunca 
la solución. La respuesta a un problema no puede ser acabar con la persona 
que lo padece.

Otros países de nuestro entorno han sabido ofrecer una respuesta más ade-
cuada al sufrimiento, desarrollando leyes de cuidados paliativos, un tema en 
el que nuestro país se encuentra a la cola de Europa. Hoy en día es posible 
aliviar el dolor sin suprimir al enfermo. Para que estos cuidados paliativos 
sean adecuados, no deben limitarse a inyectar sedantes, sino que han de 
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tener en cuenta los aspectos psicológicos y espirituales, tan importantes 
para el bienestar de la persona. Es también muy importante, garantizar el 
cuidado de la familia del enfermo.

Por otra parte, la ley que nuestro parlamento aprobó, ofrece serias dudas 
de carácter legal, según el juicio de muchos expertos. De una primera 
lectura de la misma, a mi me sorprenden dos cosas. La primera es que un 
médico pueda declarar una “situación de incapacidad de hecho” (art. 5, 2 y 
3, apartado h) de un paciente, sin la tutela de ningún juez, cuando cualquier 
situación de incapacidad así lo requiere. La segunda es que, según se esta-
blece en la disposición adicional primera, la muerte como consecuencia de 
la eutanasia se considerará legalmente “muerte natural a todos los efectos”. 
Es decir, en el certificado de defunción constará que murió de “muerte natu-
ral”, lo que corta el paso a cualquier demanda de un familiar si sospecha que 
ha habido mala praxis médica.

Creo que, quienes apostamos por la vida, hemos de trabajar en tres direc-
ciones. La primera es conseguir que se desarrolle una ley que garantice 
unos cuidados paliativos que ayuden a vivir la enfermedad sin dolor y que 
posibilite el acompañamiento integral del enfermo. La segunda es facilitar 
el “testamento vital” y vigilar para que se respete, con el fin de que las per-
sonas puedan manifestar anticipadamente la voluntad de no ser sometidas 
a la eutanasia, si así lo quieren. En tercer lugar, creo que, frente a la cultura 
de la muerte, debemos seguir difundiendo una mentalidad a favor de la vida 
humana hasta conseguir que sea abolida esta ley, que ha modificado radi-
calmente los fines del Estado, el cual en lugar de defender la vida se hace 
responsable de la muerte infligida. Nuestra convicción es que cualquier vida 
humana es digna de ser vivida, y siempre merece ser cuidada, respetada y 
amada.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca
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CARTES
VISITA DEL SR. nUnCI

Ciutadella, 27 d’abril de 2021
Benvolguts diocesans:

Per mitjà d’aquest escrit, us comunic que pròximament rebrem a la nostra 
Diòcesi la visita del Sr. Nunci de sa Santedat a Espanya, Mons. Bernardito 
Auza, qui vindrà a Menorca per acompanyar-nos en la celebració de la nos-
tra patrona, la Mare de Déu del Toro. El Sr. Nunci va arribar a Madrid fa poc 
temps (al desembre de 2019); per tant, resulta molt convenient i oportú que 
vagi visitant i coneixent les diverses Diòcesis d’Espanya. Per aquesta raó, el 
vaig convidar l’any passat a venir a Menorca. La pandèmia del covid-19 ha 
posposat la seva visita que, finalment, tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de maig.

Els principals actes de la visita seran la vetlla de pregària al Santuari del 
Toro (divendres dia 7 a les 20’00 h), la trobada amb els sacerdots, diaques 
i religiosos (dissabte 8 de maig al matí), la celebració de la Missa solemne 
a la festa de la Mare de Déu (dissabte 8 de maig, 19’00 h. al Santuari) i la 
celebració a la nostra Catedral de la Pasqua del malalt (diumenge 9 de maig, 
12 h. retransmès pel youtube del Bisbat). Rebreu més endavant informació 
detallada d’aquests actes.

La visita del Nunci apostòlic ens brinda l’oportunitat de manifestar la 
nostra comunió amb el ministeri del Papa Francesc. Els nuncis o legats 
apostòlics tenen importants funcions amb vista a fomentar la unitat entre 
una església particular i el Sant Pare. El dret canònic diu amb claredat que 
“la tasca principal del Legat pontifici es mirar que cada vegada siguin 
més estrets i més eficaços els vincles d’unitat entre la Seu Apostòlica i les 
Esglésies particulars” (cànon 364). La seva presència entre nosaltres és, 
per això, una manifestació de la sol·licitud del Papa per totes les Esglésies 
escampades pel món.

Us prec que pregueu pel fruit d’aquesta visita, perquè s’augmentin els 
llaços de comunió entre l’Església de Menorca i les altres Esglésies de tot 
el món, presidides en la caritat per Francesc, el successor de Pere. Us con-
vit també a participar en els actes previstos, guardant sempre les normes 
sanitàries vigents.

Desig que seguiu vivint amb goig aquesta Pasqua i que tingueu un bon 
començament del mes de maig, en companyia de Maria, la nostra mare.

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca
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ALS SACERDOTS, DIAQUES I VIDA COnSAgRADA
TROBADA FESTIVA AL TORO, AMB EL SR. nUnCI

Ciutadella de Menorca, 28 abril de 2021
Estimats germans i germanes:

Cada any la festa de la Mare de Déu del Toro ens brinda l’ocasió de man-
tenir una trobada festiva en el seu Santuari. Enguany la nostra trobada serà 
especial per dos motius. El primer és que l’any passat no vam poder reu-
nir-nos, perquè la pandèmia del covid-19 ens ho va impedir. Gràcies a Déu, 
aquest any podrem fer-ho, procurant guardar les normes sanitàries per evitar 
contagis. El segon motiu és que aquest any, com sabeu, comptarem amb la 
presència del Sr. Nunci de Sa Santedat, Mons. Bernardito Auza. Crec que 
és una bona ocasió perquè conegui millor la realitat de la nostra Diòcesi i, 
especialment, als sacerdots, diaques i religiosos que estan treballant pas-
toralment a Menorca. A aquests motius s’afegeix una altra circumstància 
especial: enguany la nostra trobada serà el mateix dia de la festa de la Mare 
de Déu, el 8 de maig.

L’ordre dels actes que hem previst és el següent:
10’30 h. Recepció / cafè a “Sa Posada”
11’00 h. Reunió amb el Sr. Nunci
12’30 h. Celebració de la Santa Missa al Santuari
13’30 h. Dinar de germanor a “Sa Posada”
En aquesta celebració, com és habitual, donarem gràcies a Déu per aquells 

companys que han complert 25 o 50 anys d’ordenació o de consagració 
religiosa. En concret, ens unirem a l’acció de gràcies de Mn. Llorenç Vidal 
pels seus 50 anys de sacerdoci i de Mn. Jaume Ametller pels seus 25 anys.

En relació amb el menjar, per guardar les normes sanitàries, es prepararan 
taules de 4 persones a l’interior i altres de 6 persones a la petita terrassa 
que hi ha a l’exterior. Convindrà que les persones de la mateixa comunitat 
s’asseguin juntes, perquè sou convivents.

Espero comptar amb la vostra presència en aquesta ocasió tan especial. 
Convindrà que aviseu a Mn. Gerard Villalonga per a preveure el número de 
comensals. Una abraçada gran,

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca
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FLEXIBILITZACIÓ DE LES nORMES COVID

Ciutadella, 5 de juny de 2021
Benvolguts diocesans:

La millora de la situació epidemiològica (nivell 1 d’alerta sanitària) ha 
suposat la flexibilització de les normes sanitàries respecte al Covid-19, tal 
com consta en els acords de Govern Balear de data 31 de maig i 4 de juny 
que estaran vigents per al període entre el 6 i el 20 de juny. Podem resumir 
les normes que afecten les activitats parroquials:

1.- CULTE:
Pel que fa a la permanència de persones en llocs de culte en cadascuna 

de les Illes Balears, es permet l’ocupació del 100% de l’aforament, sempre 
que s’asseguri la distància de al menys un metre i mig entre persones de 
diferents nuclis de convivència.

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

impartir de manera presencial sempre que no se superi l’aforament màxim 
del 50%. Dit aforament es podrà incrementar fins al 75% en el cas que les 
instal·lacions puguin garantir l’existència d’una ventilació adequada.

3.- JORnADES, COnFERÈnCIES
Es permet la realització de jornades, assemblees, trobades, conferències 

i esdeveniments amb 200 persones com a màxim en espais exteriors. En 
espais interiors, 150 persones màxim i el 75% de l’aforament màxim auto-
ritzat de l’espai.

4.- ACTIVITATS En InSTAL·LACIOnS JUVEnILS
S’estableix que els casals de joves, punts d’informació i altres centres 

anàlegs adreçats al jovent limitaran el seu aforament i activitat a 20 perso-
nes màxim en espais interiors i 50 en espais exteriors, amb un aforament 
màxim del 50%. Es permet la pernoctació en habitacions compartides amb 
un màxim de 50% d’aforament i fins a 10 persones de diferents unitats de 
convivència.

Com veis, encara és necessari un esforç per part de tots, per poder sortir 
d’aquesta situació. No us oblideu de resar amb freqüència perquè podem 
superar aquesta pandèmia.

Rebeu la meva salutació fraterna,

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca
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COMUnICACIÓ DE nOMEnAMEnTS
I DELS EXERCICIS ESPIRITUALS

8 juny 2021
Benvolguts sacerdots i diaques:

Avança ràpidament el mes de juny i arriba el temps d’anar clausurant 
moltes activitats tant diocesanes com parroquials. M’uneixo a vosaltres en 
l’acció de gràcies al Pare pel curs pastoral que hem viscut i per l’esforç que 
moltes persones han realitzat per mantenir el culte, la catequesi i l’acció 
caritativa enmig d’aquestes circumstàncies de la pandèmia. Ara comencam 
uns mesos més relaxats, propicis per descansar i refer forces per a poder 
afrontar amb nova il·lusió el curs vinent.

Mitjançant aquesta carta pas a comunicar alguns canvis que he realitzat a 
Ciutadella. A Mn. Florenci Sastre Portella li he demanat que sigui rector de 
l’església de Sant Crist i Consiliari de la Confraria de Sant Crist dels Paraires 
així com vicari de la parròquia de Sant Francesc. També ha estat nomenat 
capellà suplent de Santa Clara, per tenir ateses les monges quan Mn. Jaume 
Ametller no pugui acudir. A la parròquia de Sant Rafel anirà com a rector Mn. 
Joan Francesc Camps Serra, que es farà càrrec també de l’Ermita de Sant Joan 
de Missa i de l’administració de la casa de colònies annexa. Per la seva banda, 
el diaca permanent Guillem Ferrer Monjo serà el nou consiliari de Centre 
Catequístic de Sant Miquel i tindrà com a parròquia de referència El Roser, 
establerta la Catedral de Menorca. Don les gràcies a tots ells, en primer lloc, 
per la bona feina que han realitzat fins ara i, al mateix temps, agraeix de cor 
la seva disponibilitat per acceptar aquests nous encàrrecs pastorals. Prec per 
ells, perquè siguin signes transparents de Crist per als seus fidels.

A finals d’aquest mes tenim una cita important: els Exercicis Espirituals, 
que aquest any seran dirigits per Fr. Vicente Botella Cubells, sacerdot 
dominic, professor de teologia a la Facultat de València i fins fa uns dies, 
degà d’aquesta Facultat. Seran al Santuari de la Mare de Déu del Toro. 
Començarem el dilluns dia 28 de juny a les 10’30 h. i acabarem el divendres 
dia 2 de juliol després de dinar. Us deman que poseu tot d’interès a partici-
par en aquests Exercicis i evitar, en la mesura del possible, els compromisos 
de Misses i celebracions en les vostres parròquies. És millor, durant aquests 
dies, encomanar a alguna religiosa o laic preparat que realitzi una celebració 
de la Paraula i distribueixi la comunió. Demanam també als fidels que pre-
guin per nosaltres, perquè la paraula que escoltarem en els Exercicis penetri 
en el nostre cor i ens mogui a ser més fidels al ministeri rebut.

Rebeu la meva salutació fraterna,
† Francesc Conesa Ferrer, Bisbe de Menorca
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PRIMERA JORnADA MUnDIAL DELS AVIS I LA gEnT gRAn

Ciutadella, 23 de juny de 2021
Benvolguts diocesans:

Com sabeu, el Papa Francesc ha decidit instituir en tota l’Església la 
Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran, que es celebrarà, a partir 
d’aquest any, el quart diumenge de juliol, prop de la memòria litúrgica dels 
sants Joaquim i Anna, avis de Jesús. El tema escollit per a aquesta primera 
jornada és “Jo sóc amb tu tots els dies”. Amb ell es vol expressar la proxi-
mitat de l’Església a totes les persones grans, especialment en els temps de 
pandèmia.

La celebració d’aquesta jornada ens brinda l’ocasió de valorar l’important 
paper que tenen els majors tant en la societat com en la transmissió de la fe. 
En el seu missatge per a aquest dia diu el Papa a la gent gran: “ets necessari 
per a construir, en fraternitat i amistat social, el món de demà”. I recorda 
també: “la nostra vocació és la de custodiar les arrels, transmetre la fe als 
joves i cuidar els petits”.

La nostra Diòcesi es suma a aquesta celebració. Amb aquesta finalitat, 
presidiré una solemne Eucaristia el diumenge 25 de juliol a les 20’30 h. a la 
Catedral de Menorca, a la qual estan especialment convidades la gent gran, 
els grups de “Vida Creixent” i tots els qui treballen en la pastoral familiar. 
Serà ocasió d’agrair la tasca que realitzen els majors i de recordar el seu 
valor. Esteis convidats també els sacerdots i diaques que tingueu el gust de 
participar.

Als rectors us deman, per altra banda, que en aquest diumenge tingueu 
present aquesta Jornada i, si podeu, organitzeu algun acte especial per 
celebrar-la. A tots us deman que difongueu especialment entre els majors el 
missatge del Papa, que està dirigit molt directament a ells.

D’altra banda, la Penitenciaria Apostòlica ha concedit la indulgència ple-
nària als que participin en els actes que se celebraran arreu del món amb 
motiu de la Jornada dels Avis i la Gent Gran i als que aquell dia dediquin 
un temps a visitar real o virtualment als seus germans grans necessitats o en 
dificultat (com malalts, abandonats, discapacitats i similars).

Rebeu la meva salutació fratern. Que tingueu un bon estiu,

† Francesc Conesa Ferrer,
Bisbe de Menorca
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SECRETARIA gEnERAL

NOMENAMENTS ECLESIÀSTICS

Amb data de 7 de juny de 2021, Mons. Francesc Conesa Ferrer, ha fet els 
següents nomenaments:

- Mn. Joan Francesc Camps Serra: Rector de la parròquia de Sant Rafel, 
de Ciutadella de Menorca.

- Mn. Joan Francesc Camps Serra: Rector de l’ermita de Sant Joan de 
Missa i responsable de la gestió i administració de la casa de colònies 
annexa.

- Mn. Florenci Sastre Portella: Rector de l’església del Sant Crist i 
Consiliari de la Confraria del Sant Crist dels Paraires, de Ciutadella de 
Menorca.

- Mn. Florenci Sastre Portella: Vicari de la parròquia de Sant Francesc 
d’Assis, de Ciutadella de Menorca.

- Mn. Florenci Sastre Portella: Capellà suplent de la comunitat de Santa 
Clara, de Ciutadella de Menorca.

- Diaca Permanent Guillem Ferrer Monjo: Consiliari del Centre Catequístic 
de Sant Miquel, de Ciutadella de Menorca.

- Diaca Permanent Guillem Ferrer Monjo: Diaca Cooperador de la 
Parròquia de la Mare de Déu del Roser, de la Catedral de Menorca.



56 Secretaria general

DECRETS

CRITERIS PER A LA RETRIBUCIÓ DELS SACERDOTS

FRAnCESC COnESA FERRER
BISBE DE MEnORCA

DECRET DE APROVACIÓ 
DELS CRITERIS PER A LA RETRIBUCIÓ DELS SACERDOTS

Atès allò que disposa el c. 281 § 1 sobre la remuneració adequada dels 
clergues.

Atès el parer favorable de la Comissió Diocesana per al Fons de la 
Sustentació del Clergat, en sessió de 17 de maig de 2017.

Atesa també la deliberació del Consell Presbiteral, en sessió de 26 de 
maig de 2021.

DECRET L’APROVACIÓ DEL DOCUMEnT QUE DETERMInA 
ELS CRITERIS PER A LA RETRIBUCIÓ DELS SACERDOTS A 

LA DIòCESI DE MEnORCA

Aquest Decret juntament amb el Document es publicarà al Butlletí 
Oficial del Bisbat i les seves disposicions entraran en vigor a partir del dia 
de la data.

Ho decreto i ho signo a Ciutadella de Menorca, el dia 31 de maig de 2021. 

† Francesc Conesa Ferrer 
Bisbe de Menorca 

Per manament del Sr. Bisbe,
Jaume Ametller Pons

Secretari General i Canceller
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CRITERIS PER A LA RETRIBUCIÓ DELS SACERDOTS

Els sacerdots dedicats a la missió evangelitzadora mereixen rebre una 
retribució convenient a la seva condició, que sigui digna i justa per a la seva 
sustentació (cf. CIC 281, 1). Els sacerdots exerceixen el seu servei a l’evan-
gelització mitjançant multitud d’activitats, sense que això hagi de suposar 
un augment o disminució de la seva retribució. Per aquesta raó, per evitar 
greuges comparatius i desigualtats injustes, en aquesta Diòcesi de Menorca 
s’estableix que tots els sacerdots, tant en actiu com jubilats, han de percebre 
la mateixa retribució base.

Correspon a la “Comissió diocesana per al Fons del Sustentació del 
Clergat” proposar cada any les assignacions corresponents per a la digna 
sustentació del clergat. Amb aquesta finalitat, aquesta Comissió es reunirà 
el començament de cada any i, tenint en compte l’IPC de l’any anterior i 
l’aportació de les parròquies al Fons diocesà de Sustentació, proposarà al 
Sr. Bisbe la quantitat que consideri adient.

I.- LA RETRIBUCIÓ DELS SACERDOTS En ACTIU
1.- La retribució base per als sacerdots es fixa en 1.037,08 € bruts (i 

1.025,88 € nets) per a l’any 2021, amb una percepció de 14 mensualitats.
•	 El Fons de sustentació complementa, amb fons propis, la quantitat 

que es rep de Fons Comú Interdiocesà (Conferència Episcopal) en 
raó dels sacerdots que hi ha, fins a aconseguir la retribució base 
fixada.

•	 El Bisbat declara a Hisenda la quantitat bruta assenyalada, sobre la 
qual es realitza la retenció corresponent.

2.- Tenen dret a rebre aquesta retribució:
•	 Tots els sacerdots que exerceixin el ministeri pastoral dins de la Diò-

cesi amb disponibilitat i dedicació reconeguda pel Bisbe Diocesà.
•	 Els sacerdots que, enviats pel Bisbe, exerceixin el seu ministeri en 

una Diòcesi de missió.
•	 Els sacerdots que incardinats a la diòcesi estiguin malalts o impedits 

per a l’exercici pastoral, o en casos especials reconeguts pel Bisbe 
Diocesà.

•	 Els sacerdots diocesans durant el temps d’estudis, etapes d’actualit-
zació o altres situacions sancionades pel Bisbe Diocesà.

3.- No tenen dret a rebre aquesta retribució aquells sacerdots que percebin 
un salari d’altres institucions no diocesanes que sigui igual o superior a la 
retribució base.
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II.- LA RETRIBUCIÓ DELS SACERDOTS JUBILATS
1.- El Fons de Sustentació vetllarà per a garantir que els sacerdots jubilats 

percebin la retribució base establerta, com tots els altres sacerdots.
2.- En el cas que els diners percebut com pensió no arribi a la retribució 

base, el Fons aportarà el complement necessari. Aquesta quantitat es decla-
rarà a Hisenda com a complement.

3.- Tot sacerdot té dret a residir en una de les Cases Sacerdotals (Ciutadella 
i Maó). La pensió completa mensual no podrà superar el 75% de la retribu-
ció base. El dèficit serà cobert pel Fons de Sustentació i, si cal, pel Bisbat.

III.- ALgUnS COMPLEMEnTS
1.- Tot sacerdot que celebra la Missa pot rebre una ofrena o estipendi per-

què apliqui per una determinada intenció (cf. CIC 945, 1). Aquesta ofrena 
no pot en cap cas superar la quantitat establerta per la Província Eclesiàstica 
(cf. CIC 952, 1).

2.- Tot sacerdot que té un càrrec parroquial té dret que la parròquia a la 
qual serveix li proporcioni habitatge i corri amb les despeses de llum, aigua 
i telèfon. En el cas que la parròquia no proporcioni aquests serveis, el sacer-
dot ha de percebre del Fons de Sustentació un complement de 180 € men-
suals (en raó de despeses de llum, aigua i telèfon i despeses d’habitatge).

•	 La parròquia ha de proveir l’habitatge, llum, aigua i telèfon del 
rector i del vicari parroquial. No té obligació de proveir-la a qui 
simplement està adscrit.

•	 Si alguna parròquia no pot fer-se càrrec d’aquestes despeses, pot 
demanar l’ajuda de Fons de sustentació del clergat.

3.- Quan el Bisbe Diocesà hagi encarregat a un sacerdot diversos serveis 
distants entre si, es té dret a percebre del Bisbat en concepte de desplaça-
ment, la quantitat de 0’30 € per quilòmetre.

4.- En casos especials i davant necessitats extraordinàries, el sacerdot 
ha de parlar amb el Sr. Bisbe, qui podrà autoritzar altres aportacions.

IV. APORTACIÓ DELS SACERDOTS AL FOnS DE SUSTEnTACIÓ
1.- L’aportació dels sacerdots al Fons és lliure i voluntària. Cada sacer-

dot és convidat a contribuir al Fons de sustentació, d’acord amb els seus 
ingressos.

2.- Seguint l’exemple que ens han deixat alguns sacerdots, es convida a 
tenir en compte el Fons de sustentació del clergat en les últimes voluntats. 



Secretaria general 59

DIRECTORI PASTORAL PER A LA InICIACIÓ CRISTIAnA
A LA DIòCESI DE MEnORCA

FRAnCESC COnESA FERRER
BISBE DE MEnORCA

Entre les accions que l’Església desenvolupa en fidelitat al mandat 
d’anunciar l’Evangeli (cf. Mt 28,19), ocupa un lloc destacat la catequesi 
d’iniciació, que té la finalitat de conduir a les persones a la “íntima comu-
nió amb Crist” (Directori per a la Catequesi, 3). Per tal de donar un impuls 
a la catequesi i promoure la seva renovació, la nostra Església diocesana 
va emprendre una reflexió durant el curs 2018-2019; a la mateixa hi van 
participar activament els catequistes, juntament amb els pastors. Durant el 
passat curs es va treballar un esborrany de directori pastoral per a la ini-
ciació cristiana a la nostra Diòcesi i amb les aportacions recollides es va 
confeccionar un nou document, que ha rebut el parer favorable de Consell 
Pastoral Diocesà (15 març 2021) i el Consell Presbiteral ( 26 març 2021).

El present Directori estableix i concreta per a la nostra Església diocesana 
els principis teològic-pastorals fonamentals que són rellevants per a la pràc-
tica de la catequesi en el nostre temps. En la seva elaboració s’ha comptat 
de manera especial amb l’ajuda del Directori per a la Catequesi (2020), 
promulgat pel Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, 
i el document La iniciació cristiana (2019) dels bisbes de la província ecle-
siàstica valentina. Com es diu en el núm. 21, el present directori, “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 comunió, 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. El directori constitueix un instrument pri-
vilegiat de la comunió diocesana i, per això, tots els que treballen al servei de 
la catequesi han de conèixer-lo per poder dur-lo a la pràctica”.

Conscient de la meva responsabilitat com a bisbe de “promoure una cate-
quesi activa i eficaç” i “d’ordenar la catequesi diocesana segons les normes 
emanades de la Seu Apostòlica” (Apostolorum succesores, 128; CIC, c. 775 
§ 1), per les presents lletres

DECRET L’APROVACIÓ DEL DIRECTORI PASTORAL PER A 
LA InICIACIÓ CRISTIAnA DE LA DIòCESI DE MEnORCA

que haurà de ser aplicat a totes les parròquies i centres de catequesi de la 
nostra Diòcesi (cf. CIC, c. 777 i 778), a partir del dia 1 de setembre de 2021.
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Confio al Secretariat Diocesà de Catequesi i Iniciació Cristiana el segui-
ment de l’aplicació d’aquest Directori i l’avaluació de la seva aplicació, 
per tal que, a partir de l’experiència de la seva posada en marxa, pugui ser 
enriquit i millorat en el futur.

Invoc l’Esperit de Déu, perquè sigui el veritable motor de la catequesi, 
que és tota ella una acció espiritual, i impulsi la seva renovació, posant-la 
en clau evangelitzadora.

Ciutadella 31 de maig de 2021
† Francesc Conesa Ferrer 

Bisbe de Menorca 
Per manament del Sr. Bisbe,

Jaume Ametller Pons
Secretari General i Canceller

InTRODUCCIÓ
L’ITInERARI D’InICIACIÓ CRISTIAnA

1. Una Església que vol créixer com evangelitzadora necessita tenir cura 
de manera especial del procés d’iniciació cristiana, mitjançant el qual, les 
persones són introduïdes en el misteri de Jesucrist i de l’Església. La cate-
quesi, com tota la vida de l’Església, s’ha de realitzar en una dinàmica de 
conversió missionera1.

2. L’objectiu d’aquest directori és actualitzar les normes i orientacions 
per a la iniciació cristiana a la Diòcesi de Menorca, tenint en compte que:

-	 Vivim en temps nous, en què la fe cristiana necessita ser proposada 
amb força renovada i amb mètodes i estils nous. Ser una “Església 
en sortida”2 ens exigeix tenir cura de manera especial de la pastoral 
de la iniciació cristiana.

-	 Hem de respondre als nous desafiaments que provenen de la neces-
sitat d’educar en la fe als batejats i de despertar-la en els qui, sent 
batejats, s’han allunyat o no la viuen. En aquest context, no val 
apel·lar a que “sempre s’ha fet així”3 sinó que cal obrir-se a noves 
iniciatives evangelitzadores.

1  PONTIFICI CONSELL PER A LA NOVA EVANGELITZACIÓ, Directori per a la ca-
tequesi (23-3-2020), 230.

2  FRANCESC, Ex. Ap. Evangelii Gaudium, 20.
3  FRANCESC, Ex. Ap. Evangelii Gaudium, 33.
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-	 Necessitam unificar criteris i maneres d’actuació a partir d’uns 
mínims exigibles en la catequesi i en la preparació i celebració dels 
sagraments de la Iniciació cristiana.

3. Aquest Directori diocesà s’inspira en els importants documents emesos 
per l’Església després del Concili Vaticà II i, especialment, en el “Ritual 
de la iniciació cristiana d’adults” (RICA), el “Directori General per a la 
Catequesi” (1997), el Directori per a la Catequesi (2020) i el document 
“La iniciació cristiana. Reflexions i orientacions” (1998) de la Conferència 
Episcopal Espanyola. Té també en compte el “Directori sacramental per 
la Diòcesi de Menorca” (setembre 2004) i el document “La iniciació cris-
tiana” (2019) dels bisbes de la província eclesiàstica valentina. L’objectiu 
principal d’aquest Directori no és exposar la doctrina sobre la iniciació 
cristiana, sinó concretar línies d’acció per a desenvolupar-la en la nostra 
Diòcesi; per aquesta raó, el present directori es qualifica com a “pastoral”. 
En aquest document es conté el projecte diocesà de catequesi i s’exposen 
els diversos processos i itineraris catequètics.

0.1. Què és la iniciació cristiana
4. Ser iniciat en la vida cristiana és un do de Déu que la persona humana 

rep per mitjà de l’Església. La iniciativa en aquest procés la té Déu, que 
crida a la fe i atorga la salvació inserint la persona en el misteri de Crist, 
mort i ressuscitat i en la vida de l’Església a través de la fe i els sagraments 
de la iniciació. Es diu iniciació cristiana a tot el procés o camí en què l’Es-
glésia fa nous cristians, però la iniciació és, sobretot, obra de la gràcia de 
Déu, que actua a través de la fe i els sagraments. La catequesi és, sobretot, 
una acció espiritual

5. L’objectiu principal de la iniciació cristiana és conduir a l’encontre amb 
Jesucrist, perquè la persona pugui viure, amb l’ajuda de la gràcia, com a 
deixeble seu, i la unió íntima amb Ell . El cristianisme és, sobretot, “encon-
tre amb un esdeveniment, amb una persona”4. Aquest encontre es realitza, 
de manera especial, en els sagraments. La missió de l’Església no és trans-
metre una doctrina o una idea, sinó “una llum nova que neix de l’encontre 
amb el Déu viu, una llum que toca a la persona al seu centre”, que es rea-
litza per mitjà “dels sagraments celebrats a la litúrgia de l’Església”5. Com 
indica el Directori per a la catequesi, “la catequesi està orientada a formar 
persones que coneguin cada mes Jesucrist i el seu Evangeli de salvació 
alliberadora, que visquin una trobada profunda amb Ell i que triïn el seu 

4  BENET XVI, Enc. Deus caritas est, 1.
5  FRANCESC, Enc. Lumen Fidei, 40.
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estil de vida i els seus mateixos sentiments (Cf. Fl 2,5), comprometent-se a 
dur a terme, en les situacions històriques en què viuen, la missió de Crist, 
és a dir, l’anunci del Regne de Déu”6. 

0.2. Un itinerari catecumenal
6. La iniciació cristiana és un procés o itinerari unitari i coherent d’educa-

ció de la fe, que es desenvolupa al sí de la comunitat cristiana i que abasta 
des de la primera infància fins a la maduració personal. S’assembla a un 
camí que la persona ha de recórrer de manera gradual per ser introduït en 
una nova vida. Per això, en cap cas pot limitar-se a una catequesi ocasional 
en vigílies de la celebració dels sagraments, sinó que s’ha de fer “gradual-
ment a través d’un itinerari litúrgic-catequètic i espiritual, com un camí de 
conversió i creixement en la fe que es desenvolupa en el si de la comunitat 
cristiana, establint etapes a través de les quals es va avançant en la fe”7. 
És molt important respectar cada etapa i anar avançant fins a la maduresa 
cristiana.

7. Aquest camí d’iniciació és anomenat catecumenat. En el catecumenat 
s’integren accions catequètiques, litúrgiques i espirituals. No consisteix 
simplement en aprendre unes doctrines o unes pràctiques, sinó a ser intro-
duït en una vida. La iniciació cristiana és un camí en el qual la persona, de 
manera gradual, es va introduint a una nova vida.

Per això, el catecumenat “no és mera exposició de dogmes i preceptes, 
sinó formació i noviciat convenientment prolongat de tota la vida cristiana 
amb què els deixebles s’uneixen a Crist, el seu Mestre”8. Així doncs, la 
Iniciació cristiana entesa com catecumenat no consisteix només en la cele-
bració del Baptisme, de l’Eucaristia i de la Confirmació, tot i que aquest 
moments rituals constitueixen de fet el cim de tot el procés. La Iniciació 
cristiana tampoc es redueix a la catequesi general i a les catequesis presacra-
mentals; és a dir, no és un simple programa educatiu de la fe, ni una simple 
preparació per al compromís cristià, sinó que comprèn a la vegada tots els 
aspectes assenyalats, connectats entre si, descoberts i viscuts progressiva-
ment fins arribar a la meta de la maduresa de la identitat cristiana.

8. Per tant, la catequesi de la Iniciació cristiana rep el nom de catecumenat 
i aquest esperit ha d’impregnar tota catequesi, vol iniciar en la vida cristiana 
i per aquesta raó s’haurà de configurar:

6  Directori per a la catequesi, 75.
7  CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, Orientacions Pastorals per al catecumenat 

(2002), n. 12.
8  CONCILI VATICÀ II, Decr. Ad Gentes, 14.
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-	 com un procés dinàmic estructurat en períodes que es succeeixen de 
manera gradual i progressiva, 

-	 amb atenció al catecumen en la seva situació personal,
-	 que transmet el coneixement de la salvació i de la bellesa de Déu, 

i de manera particular del misteri pasqual per a iniciar en la fe, que 
porta al descobriment de Crist i de l’Església

-	 celebrar-lo en els sagraments i en l’oració, que desenvolupin la 
figura del cristià configurant-lo a l’estil de ser i actuar de Jesús

-	 desenvolupar-la mitjançant les virtuts cristianes,
-	 i practicar-les amb les bones obres,
-	 en la vida personal, familiar, professional i pública,
-	 tot això en la comunitat eclesial, amb ella i des d’ella, ja que és ori-

gen, lloc i meta de tota catequesi.
En resum, el catecumenat “és un itinerari pedagògic ofert a la comunitat 

eclesial que porta al creient a la trobada personal amb Jesucrist a través de 
la Paraula de Déu, l’acció litúrgica i la caritat, integrant totes les dimensions 
de la persona, perquè creixi en la mentalitat de fe i sigui testimoni de la bona 
nova al món”9.

9. Els objectius fonamentals del procés catecumenal són aquests quatre: 
a. Iniciar la fe. La seva meta és posar la base de la vida cristiana. 

Aquest primer objectiu pretén relacionar l’experiència inicial de la fe 
personal del subjecte amb l’experiència creient de la comunitat ecle-
sial concreta que l’acompanya en el seu creixement, en comunió de 
fe amb tota l’Església. Consegüentment, aquesta iniciació es porta a 
terme de forma global i ordenada. 

b. Ajudar al cristià a adquirir els fonaments de la fe i capacitar 
perquè configuri la seva vida des de la seva adhesió a Jesucrist. 
El segon objectiu cerca que el catecumen conegui i estimi els fona-
ments de la seva fe: el Déu que s’ha revelat a l’home en la Història 
de la salvació, el Credo de la nostra fe, la celebració i pregària de 
l’Església, la necessitat del testimoni i de la vida evangèlica.

c. Orientar i conduir cap a la comunió eclesial i la corresponsa-bili-
tat, base indispensable per poder confessar la fe en el món i complir 
la missió en el món.

d. Madurar la fe en la seva dimensió activa. En tot el procés de la 
Iniciació a la vida cristiana ha d’estar present, d’alguna manera, 
l’objectiu de desenvolupar en forma coherent la dimensió comporta-
mental i operativa de l’actitud cristiana.

9  Directori per a la catequesi, 65.
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10. Per aconseguir aquesta fita, la catequesi persegueix algunes tasques, 
inspirades en la manera en què Jesús formava als deixebles10:

a. Condueix al coneixement de la fe, introduint en el coneixement de 
la Sagrada Escriptura i la Tradició viva de l’Església. 

b. Inicia en la celebració del misteri cristià, ajudant a la comprensió i 
experiència de les celebracions litúrgiques.

c. Forma en la vida en Crist i en el camí de seguiment del Senyor. 
Ajuda a la formació de la consciència moral, la qual s’ha de fer 
tenint en compte segons la vocació de cadascú.

d. Ensenya a pregar “amb” Jesucrist i “com” Ell, introduint tant en la 
pregària personal com comunitària.

e. Introdueix en la vida comunitària, fomentant el sentit de pertinen-
ça a l’Església, la comunió i la corresponsabilitat,

11. A l’Església hi ha dues formes fonamentals de recórrer el camí 
catecumenal: la d’aquells adults (majors de 7 anys) que no han rebut el 
baptisme i la dels que van ser batejats de pàrvuls i necessiten un catecu-
menat postbaptismal. D’acord amb això, el present directori es divideix 
en dues parts.

A la primera es tracta de l’itinerari per a aquells adults no batejats que 
demanen la seva incorporació a Jesucrist i l’Església. Tenint en compte que, 
als efectes de la iniciació cristiana, l’Església considera adults als majors 
de set anys, aquesta part tractarà de manera diferenciada l’itinerari per als 
adults majors de divuit anys i l’itinerari per als fillets i adolescents (majors 
de set anys).

La segona part de directori presenta un itinerari d’Iniciació cristiana, 
unitari i coherent, per als fillets, adolescents i joves que van ser batejats 
després del seu naixement i segueixen el procés gradual de catequesi i de la 
celebració de la resta dels sagraments de la Iniciació.

0.3. Responsables de la iniciació cristiana
12. L’Església com a poble de Déu, nova família del cristians és el punt de 

referència i ambient vital per a la iniciació cristiana. L’Església Mare té la 
missió d’engendrar fills i filles de Déu i educar-los en la fe en Jesucrist. La 
comunitat eclesial, amb tots els seus membres, cadascun segons els diversos 
ministeris i carismes, ha de prendre part en la iniciació.

13. A l’Església, el Bisbe realitza el servei de ser el moderador originari 
de la iniciació cristiana. A ell correspon regular el catecumenat baptismal, 
la durada i organització, indicant i guiant el creixement i les etapes. Per dur 

10  Cf. Directori per a la catequesi, 79-89.
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a terme aquesta missió, el Bisbe se serveix ordinàriament del Secretariat 
diocesà de Catequesi.

Els preveres que tenen una missió pastoral, són responsables directes 
del catecumenat. La seva presència i acompanyament és indispensable al 
llarg de tot el procés. També els diaques tenen responsabilitat catequètica i, 
baix la guia dels rectors, exerceixen la seva missió en el conjunt de l’acció 
catecumenal. Un lloc important el tenen els padrins i convé recuperar la 
seva funció eclesial. Al padrí correspon ajudar, al menys en l’última fase 
de preparació al sagrament i contribuir després a la perseverança en la fe 
i en la vida cristiana11. Hem de ressaltar i agrair també la missió dels cate-
quistes que acompanyen amb el seu testimoni i ensenyament el procés de 
creixement en la fe.

14. L’aportació de la família és fonamental, perquè és el lloc natural en 
el qual es pot viure la fe d’una manera senzilla i espontània12. La cateque-
si en la família “precedeix, acompanya i enriqueix tota altra forma de 
catequesi”13. La família està cridada a ser l’àmbit en el qual es desperta la 
fe i en el qual va creixent i desenvolupant-se. D’aquí la necessitat d’acom-
panyar-los en aquesta tasca i integrar-los a la vida de la comunitat.

0.4. Alguns principis a tenir en compte
15. Subratllem alguns principis que convé tenir en compte especialment 

en els nostres dies. El primer és que la catequesi d’iniciació cristiana ha 
d’estar sempre al servei del primer anunci o kerygma, que té com a nucli 
fonamental “la bellesa de l’amor salvífic de Déu manifestat en Jesucrist, 
mort i ressuscitat”14. Davant el fet que moltes persones que demanen el bap-
tisme o que l’han rebut de pàrvuls, necessiten una vertadera conversió, com 
a resposta al primer anunci de la fe, es precís dedicar un temps prolongat 
a aquest primer anunci global de l’Evangeli, que mai pugui donar-se per 
descomptat. El gran repte és posar tota la catequesi en clau evangelitzado-
ra, oferint espais i propostes concretes per el primer anunci i repensant la 
iniciació cristiana en clau catecumenal15.

16. Es necessari augmentar la connexió entre la catequesi i la litúrgia. Tot i 
que els sagraments se situen a la fi del procés catequètic, ocupen un lloc cen-
tral, perquè ells jalonen tota la dinàmica de preparació. Són els sagraments el 

11  Cf. Ritual de la iniciació cristiana d’adults, 8-10
12  Cf. Directori per a la catequesis, 227
13  JOAN PAU II, Ex. Ap. Catechesi tradendae, 68.
14  FRANCESC, Ex. Ap. Evangelii Gaudium, 33.
15  Cf. Directori per a la catequesi, 297, 303
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que atorguen la incorporació al misteri de Crist i de l’Església. La catequesi 
ha de preparar per a aquest moment. Per això, haurà de tenir un caràcter mis-
tagògic, explicant els símbols litúrgics i les seves conseqüències per a la vida. 
“Una iniciació mistagògica vol dir 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”16.

17. Cal accentuar els aspectes vivencials de la fe, tenint cura de la dimen-
sió espiritual i facilitant la trobada personal amb Jesucrist. En una societat 
com la nostra, en la qual la fe no es pot donar per suposada, convé accen-
tuar “la vivència espiritual, que possibilita l’obertura del catequitzant a la 
conversió, se l’hi ‘afavoreix l’experiència de trobada amb Jesucrist i se li 
proposa la adhesió personal a Ell”17. En aquest sentit es important el testi-
moni d’altres creients.

18. La catequesi s’ha de centrar en el veritablement nuclear de la vida 
cristiana18, en l’anunci del kerygma, presentant de manera senzilla els esde-
veniments centrals de misteri cristià i, al mateix temps, ressaltant la seva 
dimensió salvífica. La catequesi ha de ser un anunci de la fe, que ajudi a 
descobrir la bellesa de l’Evangeli.

19. És molt important ressaltar la dimensió comunitària de la fe, facilitant 
la participació dels iniciats en la vida de la comunitat. En aquest sentit, té 
una importància particular que els fillets, adolescents i adults participin en 
les celebracions de la parròquia i, especialment, en l’Eucaristia, així com en 
la koinonia (comunió), la pregària i la caritat.

20. Finalment, convé subratllar que aquest procés només es pot dur a 
terme des d’una forta confiança en l’Esperit Sant, que és l’ànima de l’Es-
glésia evangelitzadora. Els desafiaments que es presenten són una invitació 
a obrir més tot el procés d’evangelització a l’acció renovadora de l’Esperit 
Sant19:

0.5. Un instrument de comunió eclesial
21. El present directori pastoral 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 comunió, sense dispersió ni fragmentació, en aquesta complexa tasca 

16  FRANCESC, Ex. Ap. Evangelii Gaudium, 166.
17  CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, Instrucció “Custodiar, alimentar i 

promoure la memòria de Jesucrist” (21-11-14), n. 5.
18  Cf. Directori general per a la Catequesi, 67; Directori per a la catequesi, 2, 57
19  Cf. Directori per a la catequesi, 39
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que és iniciar en la fe, formar homes i dones creients per al present i futur de 
l’Església. El directori constitueix un instrument privilegiat de la comunió 
diocesana i, per això, tots els que treballen al servei de la catequesi han de 
conèixer-lo per poder dur-lo a la pràctica.

Primera part

ITInERARI D’InICIACIÓ CRISTIAnA
D’ADULTS nO BATEJATS

22. La iniciació Cristiana d’Adults és referència bàsica i fonamental per a 
tota Iniciació Cristiana. L’itinerari d’iniciació d’adults s’aplica als que han 
arribat a l’edat de discreció, és a dir, els set anys20. Distingim dues situaci-
ons diferents: els adults a partir dels 18 anys; i els fillets i adolescents (de 
7 a 18 anys).

1.1. Catecumenat baptismal per a adults majors de 18 anys
23. Els components fonamentals de l’estructura d’aquesta iniciació són:

-	 la iniciativa i do de Déu que és acollida per la persona, 
-	 la mediació de l’Església i la presència de la comunitat eclesial,
-	 un itinerari litúrgic, catequètic i espiritual,
-	 i la celebració dels sagraments d’Iniciació Cristiana.

24. Com a norma general, en la nostra Diòcesi se seguirà l’itinerari sim-
plificat, que consta de les següents etapes i temps:

a. L’anunci missioner i precatecument. Després d’un temps de diàleg 
amb el candidat, es realitza el primer anunci de l’Evangeli, del qual 
ha de brollar la fe i la conversió inicial i ha de conduir a descobrir 
que val la pena creure i a fer l’elecció conscient de seguir Jesucrist. 
Aquest temps conclou amb el Ritu d’entrada al catecumenat, que es 
realitzarà a la parròquia pròpia, habitualment el primer diumenge 
d’Advent. Els admesos seran inscrits en el llibre del catecumenat, 
que es conservarà a la Cúria Diocesana21. 

b. El temps de catecumenat. És un temps d’assentiment i maduració 
de la fe que acaba amb la celebració de el ritu de l’elecció. Aquest 
ritu tindrà lloc habitualment el primer diumenge de Quaresma i cor-
respon presidir-ho el Bisbe o el seu delegat22.

20  Cf. Codi dret canònic, c. 97, 852.
21  Cf. Codi dret canònic, c. 788 § 1.
22  Cf. Ritual de la iniciació cristiana d’adults, 44.
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c. El temps de purificació i de la il·luminació. Es desenvolupa 
ordinàriament durant la Quaresma com a disposició immediata a la 
celebració dels sagraments d’iniciació. A més dels lliuraments del 
Símbol de la fe i de el Parenostre, es duen a terme diversos ritus, 
escrutinis i exorcismes. Tot això es realitzarà habitualment en les 
parròquies pròpies.

d. Celebració dels sagraments del Baptisme, la Confirmació i 
l’Eucaristia, que és la font i cimal del procés d’Iniciació Cristiana. 
Aquesta celebració tindrà lloc habitualment en la Vetlla Pasqual, 
preferentment a la Santa Església Catedral -lloc originari de la ini-
ciació- en cerimònia presidida pel Bisbe o el seu delegat. En aquest 
cas se suggereix la conveniència que les parròquies organitzin una 
recepció del neòfit el segon diumenge de Pasqua.

e. El temps de la mistagògia. És l’últim temps, durant la Pasqua, 
d’aprofundiment en l’experiència nova dels Sagraments rebuts, mit-
jançant la renovació de les explicacions i la recepció freqüent dels 
mateixos. Convé cuidar molt aquest temps per aprofundir en el vis-
cut i per garantir la plena incorporació de neòfit a la vida cristiana.

25. El contingut d’aquests itineraris ha d’incloure:
-	 La catequesi apropiada, bàsica i integral
-	 La iniciació i educació en la litúrgia i en la pregària
-	 L’aprenentatge de la vida cristiana
-	 La iniciació i educació per a la vida comunitària i per a la missió.

26. L’itinerari catecumenal es desenvoluparà ordinàriament en les parrò-
quies, que podran encomanar a un catequista l’acompanyament del catecu-
men. Convé que des del començament es designi un padrí (o sponsor), és a 
dir, un home o una dona que els conegui, els ajudi i sigui testimoni dels seus 
costums, de la seva fe i de la seva voluntat, perquè els acompanyi durant el 
seu itinerari catecumenal. Com a criteri general, convé que el procés duri 
entre un o dos anys i que es realitzi tenint en compte la dinàmica de l’Any 
litúrgic.

27. El Secretariat diocesà de Catequesi serà l’encarregat de promoure i 
coordinar les diverses accions que configuren la pastoral d’iniciació cristia-
na amb els adults. Quan un rector rebi la petició de baptisme d’un adult, ha 
de comunicar-ho al Secretariat diocesà de Catequesi per a poder establir de 
forma concreta l’itinerari a seguir.
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1.2. Catecumenat baptismal per a fillets (de 7 a 12 anys) i adolescents 
(de 13 a 18 anys)

28. En els últims anys ha anat creixent el nombre de fillets i adolescents 
que, per no haver estat batejats en la seva primera infància, sol·liciten 
el Baptisme arribant a l’edat de la discreció i de la catequesi i, en algu-
nes ocasions, quan arriba l’edat de la confirmació. El context familiar 
d’aquests fillets sol caracteritzar-se per un ambient secularitzat o, al 
menys, de cert desinterès per la religió i l’educació religiosa dels fills. Des 
d’una mirada de fe, aquesta situació és un temps favorable per a l’anunci 
de l’Evangeli.

29. És fonamental i molt important l’acolliment dels pares que demanen 
el baptisme (i l’Eucaristia) per als seus fills. Convé tenir en compte que els 
motius de la sol·licitud del Baptisme poden ser diversos: de vegades és res-
posta a processos personals de l’acceptació de la fe, fruit de l’acció pastoral 
de l’Església, però moltes altres vegades actuen influïts pels amics o bé pel 
desig d’acomodar-se el context socio-religiós de la nostra societat (allà on 
estiguin arrelades celebracions religioses com la Primera Comunió). Per 
això, és fonamental l’acolliment i el diàleg cordial i respectuós amb els 
pares per part del sacerdot i dels catequistes, amb l’objecte de ajudar-los a 
que coneguin i participin en el procés de fe que recorren els seus fills.

30. Aquests fillets (de 7 a 12 anys) i adolescents (de 13 a 18 anys) sense 
batejar són equiparats per l’Església als adults a l’efecte de la Iniciació 
cristiana. El Ritual de l’iniciació cristiana d’adults (RICA), en el capítol 
cinquè, desenvolupa un Ritual de la iniciació de fillets en edat catequètica. 
Per tant, la iniciació d’aquests es fa per etapes, jalonant-les amb diversos 
ritus. En cap cas s’ha de conferir el sagrament de Baptisme de manera 
ràpida o oculta per tal de seguir amb el procés normal dels batejats, ni s’ha 
d’utilitzar el Ritual del Baptisme d’infants, ja que els fillets arribats a l’ús 
de raó ja poden respondre per si mateixos. L’Església preveu també per 
aquests fillets la institució del catecumenat baptismal, que els acompanyarà 
al llarg d’un camí de formació que, en íntima connexió amb els sagraments 
de la Iniciació cristiana, els anirà introduint en la vida de fe fins aconseguir 
la seva inserció en el misteri de Crist i la incorporació a la família dels fills 
de Déu23.

31. Aquests fillets “ja són idonis per a concebre i alimentar una fe pròpia 
i tenen en si mateixos algun sentit del deure de consciència. No obstant això 
encara no poden ser tractats com a adults, ja que posseeixen una mentalitat 

23  Cf. CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, Orientacions pastorals per a la Ini-
ciació cristiana de nens no batejats en la seva infància (2004), 10.
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infantil, depenen dels pares o tutors i es deixen influir excessivament pels 
companys i per l’ambient” 24. Per això requereixen una atenció especial i 
un procés adaptat d’iniciació a la fe.

32. De manera ordinària aquests fillets i adolescents s’incorporen a el 
grup de catequesi ja establert per als que ja han estat batejats que es prepa-
ren per a la primera comunió o per a la confirmació. Ara bé, si hi hagués un 
nombre suficient de fillets o adolescents que sol·liciten el baptisme, l’ideal 
és formar amb ells un grup propi.

33. L’itinerari d’Iniciació cristiana haurà de desenvolupar-se en un perío-
de semblant al temps de catequesi d’infància. Les orientacions pastorals de 
la Conferència Episcopal sobre aquesta qüestió proposen la següent forma 
de desenvolupament:

a. Temps de despertar religiós i primer anunci de la fe. Com en 
tot itinerari catequètic, es comença amb el primer anunci de la fe. 
A l’acabar, es realitza el ritu d’entrada al catecumenat, tal com està 
previst en el capítol V del Ritual de l’iniciació cristiana d’adults 
(RICA). Els rectors han de comunicar al Bisbat els noms dels fillets 
o filletes que hagin celebrat aquest ritu, per inscriure’ls al “llibre del 
catecumenat” que es custodiarà a la Cúria Diocesana. 

b. Temps de catecumenat. Aquest temps es desenvoluparà normal-
ment al costat d’altres fillets o adolescents de la seva mateixa edat.

c. Celebració dels ritus penitencials, que estan contemplats al RICA. 
Si bé aquests fillets no poden rebre el perdó sacramental, sí que 
poden desenvolupar una actitud de conversió i de petició de perdó. 
Aquests ritus es desenvolupen habitualment a la Quaresma que pre-
cedeix a la primera comunió o confirmació. Poden realitzar-se en 
una celebració conjunta amb els fillets batejats que vagin a celebrar 
la seva primera confessió.

d. Celebració dels sagraments de la iniciació cristiana. Aquesta 
celebració es realitza de manera ordinària en la cinquantena pas-
qual. Mai es conferirà només el sagrament del baptisme a un fillet 
o adolescent no batejat sinó que haurà de realitzar-se en la mateixa 
celebració a la qual se l’admet a la taula eucarística.
La praxi amb els fillets que estan en edat de rebre la primera comu-
nió serà la següent: o bé reben el Baptisme i l’Eucaristia quan els 
seus companys ja batejats són admesos a la primera comunió o bé 
poden ser batejats i rebre l’Eucaristia en una celebració amb aquesta 
finalitat, assistint els seus companys de catequesi i després poden 

24  Ritual de la iniciació cristiana d’adults, 136.
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participar amb tot el grup en la Missa de primera comunió. En 
aquests casos, la Confirmació es rebrà posteriorment, com en l’iti-
nerari per als ja batejats.
Quan es tracti d’adolescents no batejats, s’haurà d’administrar el 
Baptisme, la Confirmació i l’Eucaristia en la mateixa celebració 
litúrgica, bé al costat dels seus companys o bé en un altre dia oportú.
Els centres de catequesis de San Miguel i de María Auxiliadora (Ciu-
tadella) queden autoritzats perquè a les seves esglésies se celebrin 
aquests sagraments el diumenge de Pasqua i el diumenge de l’octava 
de Pasqua, aixecant la corresponent partida en el llibre de baptismes 
de la Catedral. En dates diferents a les assenyalades, hauran de fer-
ho en una església parroquial, preferentment en aquella a la qual 
pertanyen els centres.

e. Temps de mistagògia. Després de la celebració dels sagraments 
d’iniciació és molt important ajudar-los a perseverar en la vida cris-
tiana. Amb aquesta finalitat es cuidarà molt la seva participació en 
la Missa dominical i en el sagrament de la penitència, així com la 
formació en la fe.

Segona part

ITInERARI D’InICIACIÓ CRISTIAnA
DE FILLETS I ADOLESCEnTS

BATEJATS DESPRÉS DEL SEU nAIXEMEnT

2.1. Baptisme de pàrvuls
34. El baptisme és la porta d’accés als altres sagraments, “assenyala el 

començament de la iniciació cristiana dels infants i és el principal punt de 
referència per a tot l’itinerari que ha de seguir” 25. El baptisme de pàrvuls 
posa de manifest, de manera notòria, que el baptisme és un do de Déu i no 
una cosa que ens donam a nosaltres mateixos. Ara bé, aquest do necessita 
ser acollit perquè doni fruits de vida nova.

35. El Baptisme de pàrvuls és un sagrament obert cap al futur, que exigeix   
altres fases posteriors i altres accions encaminades a culminar la Iniciació 
cristiana26. El mateix sagrament rebut és el fonament i la font de l’educació 

25  CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, La iniciació cristiana. Reflexions i 
orientacions (1998), 69.

26  Cf. CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, La iniciació cristiana. Reflexions i 
orientacions (1998), 69.
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en la fe27. En tots els batejats la fe ha de créixer després del Baptisme28. En 
el cas de l’Infant batejat en les seves primeres setmanes o mesos de vida ja 
existeix la virtut infusa de la fe, que exercitarà de manera conscient i lliure 
quan sigui capaç d’això29.

36. La responsabilitat de tota la comunitat cristiana a garantir aquest 
futur creixement de la fe del fillet és important. La comunitat cristiana ha 
de sentir solidàriament responsable de el creixement de l’Església, consi-
derant com a missió de tots el comunicar pels sagraments la vida de Crist 
als nous membres i el ajudar-los després a assolir la maduresa i plenitud de 
vida30. Els primers responsables d’aquest procés són els pares31, amb qui 
col·laboren els padrins, que per la seva important funció han de ser serio-
sament escollits32. Juntament amb els pares, també els avis juguen un paper 
particular en la transmissió de la fe, ja que són portadors d’una tradició 
religiosa. La comunitat eclesial, alhora que ha d’exigir a pares i padrins res-
ponsabilitat i compromís en sol·licitar el Baptisme d’un fillet, acompanyarà 
i ajudarà al creixement de l’Infant en la seva fe.

37. La pràctica del baptisme d’infants viu en els últims anys un doble desa-
fiament: d’una banda, decreix el nombre de fillets batejats, i hi ha una ten-
dència a retardar el baptisme fins que el fillet decideixi. S’accentua d’aquesta 
manera el baptisme amb l’exercici de la llibertat personal, oblidant que és, 
sobretot, un do que Déu ens ofereix des de l’inici de l’existència.

Un segon repte són els mateixos pares que demanen el baptisme per als 
seus fills. Aquests necessiten un acompanyament i una atenció particular, ja 
que en alguns casos no han celebrat el sagrament del matrimoni o, també, 
necessiten de nou acollir l’Evangeli. La seva petició ofereix una oportunitat 
per convidar-los a participar del do de la vida cristiana que volen per als 
seus fills, i que l’Església ofereix a través de l’anunci de l’Evangeli i els 
sagraments. Ens trobam davant d’una oportunitat preciosa per a realitzar 
un primer anunci de la fe o, en altres casos, per afavorir un creixement 
d’aquells que la viuen i que ara necessiten descobrir l’abast de la seva mis-
sió com a pares cristians.

27  Cf. Ritual del baptisme d’infants, 9.
28  Cf. Catecisme de l’Església Catòlica, 1254.
29  Cf. Catecisme de l’Església Catòlica, 1254.
30  Cf. Ritual del baptisme d’infants, 12.
31  Cf. Ritual del baptisme d’infants, 15.
32  Cf. Ritual del baptisme d’infants, 16-20.
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2.1.1. La preparació dels pares
38. El Baptisme d’un fill és una bona ocasió per a renovar la fe de molts 

pares, que potser viuen allunyats de la pràctica religiosa o no van ser edu-
cats prou en la fe. Amb aquesta finalitat és molt important tenir cura de 
l’acolliment dels pares que demanen el baptisme per al seu fill. El primer 
contacte no ha de ser mai un acte burocràtic, sinó que ha de ser percebut 
com a moment d’acolliment cordial. Per a això pot ser oportú que, a més del 
pastor propi, hi hagi un matrimoni o un grup de laics que acullin i acompa-
nyin en aquest moment de la vida (equip de pastoral baptismal).

39. Per tal de preparar adequadament el baptisme s’instauraran unes 
catequesis prebaptismals a tota la Diòcesi. Es recomana que aquestes cate-
quesis es realitzin, al menys, en dues sessions. En elles, el rector juntament 
amb els col·laboradors en la pastoral prebaptismal, en diàleg amb els pares 
i padrins, els mostraran la riquesa de Baptisme33, de manera que visquin 
plenament conscients aquest esdeveniment de gràcia i acceptin les obliga-
cions que comporta34. Les parròquies han de tenir un equip de preparació 
a Baptisme, similar als equips de preparació al matrimoni i en relació amb 
aquests i amb els catequistes de la infància i de l’adolescència, de manera 
que sigui possible conjugar la catequesi i celebració dels tres sagraments 
com diversos moments d’una mateixa Iniciació cristiana. L’equip de prepa-
ració al Baptisme oferirà també a les famílies un acompanyament després 
del baptisme dels seus fills. El Secretariat de catequesi facilitarà materials 
per a aquestes trobades.

40. Les catequesis prebaptismals tindran un tarannà essencialment missi-
oner i comprendran els continguts següents:

a. La salvació que Déu ofereix en Jesucrist per mitjà de l’Església.
b. La Iniciació cristiana i particularment el sagrament del Baptisme.
c. L’educació cristiana dels fills.
d. La litúrgia del Baptisme: lectura, símbols i gestos.

Com a conclusió de la preparació prebaptismal, s’ha de convidar els pares 
a que facin per escrit la sol·licitud del Baptisme per al seu fill, en la qual 
consti el seu compromís d’educar-lo convenientment en la fe cristiana.

41. Hem de tenir en compte les diverses situacions que viuen els pares 
que presenten als seus fills per rebre el baptisme. Avui és freqüent trobar 
casos de pares amb poca pràctica religiosa o bé de pares que viuen en situ-
ació canònica irregular (divorciats tornats a casar, unions de fet). En tots 
aquests casos l’acolliment, ajuda pacient i assessorament del sacerdot i de la 

33  Cf. Codi dret canònic, 851.
34  Cf. Ritual del baptisme d’infants, 57-60.
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comunitat cristiana poden constituir un estímul perquè aquests pares refle-
xionin sobre la seva situació i considerin la possibilitat de regularitzar-la. 
El sacerdot i l’equip de pastoral de Baptismes, amb actitud d’acolliment, 
comprensió i diàleg pastoral, han de procurar suscitar en els pares la seva 
responsabilitat a l’hora de tenir cura de la fe del seu fill un cop batejat.

42. També hi ha casos en què els pares es mostren indiferents al Baptisme 
del seu fill, i en canvi no s’oposen a ell. En aquestes situacions s’ha del pro-
cedir amb prudència i discernir cada cas en particular amb els pares. Si hi ha 
una promesa formalment feta i unes garanties suficients de que el fillet rebrà 
una educació catòlica, com poden ser l’elecció d’uns padrins que s’ocupa-
ran seriosament de l’educació del batejat, o pel suport cert d’una persona 
qualificada en la comunitat cristiana , no es pot raonablement rebutjar el 
Baptisme perquè, en definitiva, allò primordial és la salvació de l’Infant. 
Ara bé, si els pares no estan disposats a cap tipus de preparació, i no hi ha 
esperança fundada que el fillet vagi a ser educat en la religió catòlica convé 
retardar el Baptisme35. En diàleg amb els pares convindrà explicar les raons, 
fent veure la sublim dignitat del Baptisme d’infants, evitant qualsevol apa-
rença d’inflexibilitat.

2.1.2. Els padrins
43. Cal explicar als pares la funció dels padrins en la formació cristiana i 

ajudar-los a elegir els més apropiats entre les persones que, per la seva edat, 
proximitat i formació cristiana, estiguin més capacitades per influir en el 
seu dia en formació de els batejats.

44. El padrí i la padrina han de tenir capacitat per a aquesta missió i inten-
ció de exercir-la; haver complert setze anys, ser catòlic, estar confirmat, 
haver rebut l’Eucaristia, portar una vida congruent amb la fe i amb la missió 
que va a complir, i no ser el pare o la mare de qui es va a batejar. Cada fillet 
pot tenir padrí i padrina, o només padrí o padrina. La paraula “padrí”, en el 
Ritual del Baptisme d’infants, inclou els tres casos.

45. Ja que molts pares i padrins no han rebut la confirmació a l’hora de 
sol·licitar el baptisme per als seus fills o d’exercir la seva missió com a 
padrins, s’haurà d’oferir la possibilitat d’una adequada preparació per a 
rebre el sagrament de la Confirmació en un període de temps raonable i 
convidar-los a revifar la seva fe i vida cristiana amb renovat esforç, encara 
que tal recepció es realitzi posteriorment.

35  Cf. Codi dret canònic, c. 868.
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2.1.3. Celebració del Baptisme
46. Temps. El dia apropiat i significatiu per batejar els pàrvuls és la 

Vetlla Pasqual, i també els diumenges de Pasqua, la Festa del Baptisme del 
Senyor o la Solemnitat de la Santíssima Trinitat; són dies propis qualsevol 
diumenge o el capvespre de dissabte, que ja participa de la litúrgia de diu-
menge, pasqua setmanal. S’han d’evitar els batejos durant la Quaresma, tot 
esperant la nit o el diumenge de Pasqua, perquè es percebi amb més força 
la incorporació dels batejats al Misteri Pasqual36.

47. Lloc. El lloc ordinari de la celebració del Baptisme d’un infant és l’es-
glésia parroquial, que normalment és la parròquia dels pares, entenent aquesta 
com la comunitat a la qual pertanyen pel seu domicili o allà on alimenten 
ordinàriament la seva fe, celebrant els sagraments i participant de les seves 
activitats. També és lloc propi i ordinari la Catedral Basílica de Menorca. No 
és propi, però, que el baptisme se celebri en altres esglésies no parroquials, 
oratoris, ermites, monestirs, capelles privades ni domicilis particulars.

48. Ritu del Baptisme. La parròquia ha de tenir preocupació pastoral per 
aconseguir una digna celebració del Baptisme. Per a això, s’ha de cuidar 
amb cura la seva preparació i aprofitar la riquesa litúrgica del Ritual, de 
manera que resulti una participació activa, viva i d’autèntic to festiu, amb 
plena comprensió de tots els signes i símbols, evitant la rutina i la repetició 
d’idèntiques monicions, lectures, homilies o cants. Una valuosa contribució 
per aconseguir-ho és l’existència d’un equip litúrgic de la parròquia que 
ajudi al sacerdot en tot el referent a la celebració.

La celebració d’aquest sagrament ha de tenir sempre caràcter veritable-
ment participatiu, religiós i familiar, en la qual el cant, les respostes i l’opor-
tú silenci solen ser decisius. No s’ha de ometre cap ritu que privi als fidels 
de l’oportuna mistagògia.

2.2. Catecumenat postbaptismal dels fillets batejats de pàrvuls
49. Per la seva naturalesa mateixa, el Baptisme d’infants exigeix   un cate-

cumenat postbaptismal, per al desenvolupament de la gràcia baptismal en 
el creixement de la persona37. En efecte, amb el Baptisme un fillet comença 
l’itinerari de la Iniciació cristiana que culminarà quan hagi estat iniciat al 
diumenge i a la celebració de l’Eucaristia dominical, sobretot amb la seva 
Primera Comunió i amb la Confirmació.

50. Són diversos els itineraris de catecumenat postbaptismal possibles, 
però sempre s’han d’integrar en ells la catequesi i litúrgia. Serà de gran 

36  Cf. Codi dret canònic, c. 856.
37  Cf. Catecisme de l’Església Catòlica, 1231
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ajuda que les diverses etapes de la mateixa es jalonin amb diferents ritus 
litúrgics que signifiquin comunitàriament els diversos passos o graus que 
van configurant el camí.

2.2.1. Despertar religiós en la família (0-6 anys)
51. Un moment clau i importantíssim en aquest procés d’educació de la fe 

constitueix l’etapa de la infància al tractar-se d’una etapa en què els petits 
s’obren al món de les relacions amb els altres i també amb Déu. Constitueix 
també una etapa fonamental per la incorporació del nou ésser humà al mis-
teri salvador de Crist. Aquest moment no es pot donar per descomptat.

52. En aquests anys de la vida de l’Infant és imprescindible una relació 
freqüent dels pares amb els catequistes i altres agents de la pastoral infantil; 
per tal motiu, des del moment de la celebració de el baptisme de l’Infant 
fins que comenci el catecumenat postbaptismal, pròpiament dit, ha de con-
tinuar la relació pastoral de la comunitat parroquial amb la família de l’In-
fant ja batejat, mitjançant trobades del sacerdot, els monitors o altres fidels 
laics responsables de la pastoral familiar o prebaptismal amb els pares, en 
diferents ocasions que manifestin proximitat amb la família, com per exem-
ple, celebracions comunitàries especials com la festa de la Presentació del 
Senyor, la felicitació en l’aniversari del casament dels pares o del baptisme 
de l’Infant, el lliurament als pares del catecisme el meu encontre amb el 
Senyor 38 al voltant dels tres anys de l’Infant, etc. És important mantenir 
el contacte de la parròquia amb les famílies (fulls informatius, xats, etc.). 
D’aquesta manera, se’ls ajudarà a que encoratgin en els seus fills el des-
pertar religiós, per al qual és lloc insubstituïble la família39. Convindrà 
que en cada parròquia es constitueixi un grup d’animadors o monitors del 
despertar.

53. Els objectius del despertar religiós es poden enumerar així:
-	 despertar el sentit religiós de l’infant mitjançant una presa de cons-

ciència de si mateix i del que l’envolta; 
-	 desenvolupar en l’infant la seva capacitat d’admiració;
-	 a través dels gestos, reaccions i paraules de la família i de la comu-

nitat, ajudar-los a descobrir Déu Pare;
-	 facilitar-li el pas a la pregària com a diàleg amb Déu. És important 

que el despertar religiós inclogui una iniciació dels infants a l’oració.

38  “Mi encuentro con el Señor”. Catecisme aprovat por Decret de 26/03/2019. Recull el 
contingut del llibre “Los primeros pasos en la fe”

39  Cf. Directori General per a la Catequesi, 226; Directori per a la catequesi, 231.
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2.2.2. Iniciació cristiana en la infància (6 - 9/10 anys)
54. Dins d’aquest itinerari típic, el procés catequètic comença al llindar de 

l’edat de la discreció, entre els 6 i 7 anys i conclou en la preadolescència, 
al voltant dels 14 anys40. Consisteix en un itinerari complet i continuat, en 
què s’integren les diverses etapes de el camí de la fe41, que ha de portar-se 
endavant sense interrupció, no segons el model escolar, sinó com un veri-
table catecumenat per etapes42. Aquest itinerari conforma el procés ordinari 
que han oferir totes les parròquies per a la Iniciació cristiana.

55. La realització d’aquest itinerari requereix, certament, adoptar nous 
mètodes pedagògics. Serà d’inestimable ajuda el catecisme d’infància Jesús 
és el Senyor, en vigor a la nostra Església de Menorca, que té precisament el 
caràcter d’un catecisme d’iniciació. A aquest li segueix un segon catecisme 
denominat Testimonis del Senyor que està preparat per a l’edat de 10-11 
anys en endavant i que és útil per a l’etapa d’aquest itinerari que condueix a 
la Confirmació. Tots dos catecismes són precedits per El meu encontre amb 
el Senyor , catecisme per al despertar en la fe.

a. Despertar religiós en comunitat (6-7 anys)
56. Quan el fillet arriba a l’edat de la discreció (6-7 anys), ha de començar 

el que es pot anomenar l’itinerari desitjable per a la Iniciació cristiana de 
fillets batejats en la seva primera infància, que no és només una catequesi 
preparatòria per a rebre la Primera Comunió i la Confirmació, sinó un 
procés unitari inspirat en el model del catecumenat baptismal, en què har-
mònicament es completa el do de la fe i de la gràcia rebuda en el Baptisme 
mitjançant la catequesi i les celebracions litúrgiques que acompanyen les 
etapes del procés i que culmina amb els sagraments de la Confirmació i de 
l’Eucaristia43.

Aquest és un període de socialització en què el fillet surt de l’exclusiu 
ambient familiar i s’incorpora a l’escola, és un moment oportú també per-
què la comunitat cristiana li obri les seves portes i, conduït pels seus pares, 
se sent en ella amb certa familiaritat.

57. Es convida a les parròquies a que ofereisquin un curs de despertar 
religiós per a aquelles famílies que el demanin lliurement. Resulta molt 
oportú que el procés de despertar religiós compti amb l’ajuda i suport de 

40  Cf. CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, Decreto (25 de noviembre de 1983), 
art. 10, en BOCEE 3 (1984)

41  Cf. Directori General per a la Catequesi, 171; Directori per a la catequesi, 225.
42  Cf. Catecisme de l’Església Catòlica, 1229
43  Cf. Directori General per a la Catequesi, 91; Directori per a la catequesi, 61, 64, 242.
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la comunitat parroquial. Aquest curs, que mai serà obligatori, s’haurà de 
desenvolupar en relació molt estreta amb la família. Es podrien proposar 
catequesi mensuals amb els pares del despertar religiós a partir de les seves 
experiències vitals familiars, sobretot en relació amb la seva paternitat i 
maternitat. La catequesi dels fills podria ser quinzenal, alternant trobades 
catequètics amb oratoris.

b. Catequesi per al sagrament de la Primera Eucaristia (de 7-8 anys a 
8-9 anys)

58. La preparació específica per al sagrament de la Primera Comunió 
Eucarística començarà al voltant dels 7-8 anys i es realitzarà com a mínim 
amb dos anys d’anticipació a la celebració. I en la mateixa intervindrà tant 
la família com la comunitat parroquial.

59. S’ha d’oferir als fillets una acurada preparació que ha de comprendre 
necessàriament la iniciació litúrgica i un cert hàbit d’assistència a la missa 
dominical. L’objectiu no pot ser altre que iniciar els fillets en el significat i 
bellesa d’estar al costat de Jesús, fomentant la sorpresa per la seva presència 
en l’Eucaristia. Aquesta catequesi presacramental ha de comprendre, d’una 
banda, els principals aspectes del Misteri eucarístic segons la capacitat dels 
fillets i, de l’altra, alguns elements de la participació activa, interna i externa 
en la celebració de l’Eucaristia, com ara l’acció comunitària, la salutació, la 
capacitat d’escolta i també de demanar i atorgar perdó, l’expressió d’agra-
ïment, l’experiència de les accions simbòliques, del convit fraternal, de la 
celebració festiva.

60. En la catequesi de preparació per a la primera comunió cal atorgar 
un protagonisme especial a la família. L’experiència ens diu que sense la 
col·laboració dels pares resulta molt difícil iniciar en la vida de fe. Per 
això, resulten oportunes i necessàries les trobades amb els pares així com 
la seva participació en la celebració de l’Eucaristia dominical i dels dife-
rents ritus, com els lliuraments del Parenostre, del Credo, del Crucifix o 
del Nou Testament, la renovació de les promeses del Baptisme i la primera 
Penitència. El present directori recomana que hi hagi periòdicament reuni-
ons amb els pares, les quals convé preparar amb molta cura, perquè resultin 
atractives i instructives.

61. En aquesta preparació tindrà un paper insubstituïble la comunitat par-
roquial, que ha de ser referència per a pares i fillets, i a la qual s’anirà incor-
porant la família per assegurar la veracitat i efectivitat d’aquesta preparació.

62. La catequesi ha de facilitar l’experiència personal i comunitària de 
pregària. Al llarg del procés catequètic tenen gran importància les celebra-
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cions de divers gènere, que poden contenir alguns elements litúrgics com el 
silenci, el cant i la lloança comuna, la lectura de la Bíblia o dels Evangelis.

La Primera Confessió
63. La preparació i la celebració de la Primera Confessió dels fillets bate-

jats s’ha d’emmarcar no només com a requisit previ a la Primera Comunió, 
sinó com a part integrant de la Iniciació Cristiana44. Convé que sigui prece-
dida per celebracions penitencials al llarg de el procés.

Preparació pròxima a la Primera Eucaristia
64. Durant les setmanes prèvies a la recepció de la Primera Comunió és 

necessària una catequesi que inclogui aquests dos aspectes:
-	 Síntesi del Credo perquè el fillet pugui revisar els diversos aspectes 

treballats durant el procés catequètic. 
-	 Una adequada catequesi litúrgica: perquè el fillet s’iniciï a la vida 

litúrgica de l’Església, se li ha d’explicar amb detall la celebració de 
la Missa, amb totes les seves parts i amb la riquesa de signes i gestos 
que expressen la fe cristiana i eclesial en la celebració.

La primera Eucaristia
65. La Primera Eucaristia dels que han estat batejats té especial impor-

tància en el procés de la Iniciació cristiana. És un moment fort de trobada 
amb Jesucrist i d’incorporació a la comunitat cristiana que els acull i, si se 
celebra bé, deixa empremtes indelebles o molt profundes en la consciència 
del subjecte per a tota la vida.

66. La celebració de la primera Eucaristia no serà abans de l’any en què el 
fillet o filleta compleixi nou anys. En el cas que diversos germans vulguin 
realitzar-la en la mateixa celebració, el major haurà d’esperar a el menor.

67. La celebració de la Primera Comunió es realitzarà ordinàriament en 
la pròpia parròquia, en l’Eucaristia de la comunitat parroquial celebrada 
diumenge, preferentment en temps pasqual.

68. La riquesa de la primera participació eucarística es romp si es con-
sidera com un acte independent de tot el procés de la Iniciació cristiana45, 
de manera que la celebració de la Primera Comunió no ha de significar el 
final del procés de formació i desenvolupament de la fe, sinó que s’ha de 

44  Cf. CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, La iniciació cristiana. Reflexions i 
orientacions (1998), 107-110.

45  Cf. CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, La iniciació cristiana. Reflexions i 
orientacions (1998), 105.
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continuar el procés d’iniciació cristiana dels infants proporcionant-los una 
formació catequètica més àmplia i profunda46, de manera que siguin intro-
duïts en una primera síntesi de la fe47.

2.2.3. Iniciació cristiana en la infància adulta i preadolescència (a par-
tir de 9-10 anys)

69. Amb la primera participació a l’Eucaristia, la formació en la fe dels 
fillets no s’ha d’interrompre, sinó orientar cap a un major coneixement de 
Jesucrist i de les Sagrades Escriptures, una vida d’oració i una fructuosa 
participació en els sagraments.

70. És responsabilitat de tota la comunitat cristiana, i particularment del 
rector i els catequistes, estimular els fillets a perseverar en l’educació cristi-
ana, ajudant-los a superar les dificultats que es presenten. Als pares, hem de 
repetir i inculcar que, sense continuïtat, tant catequètica com sacramental i 
vivencial, no hi ha Iniciació cristiana, perquè si el procés queda tallat, serà 
difícil aconseguir la maduresa cristiana.

71. En aquesta etapa es pretén que el fillet vagi entrant progressivament 
en la preadolescència amb una catequesi que l’ajudi a descobrir la seva prò-
pia persona, comprengui els problemes que la seva edat li planteja i afronti 
els dubtes i interrogants propis de la seva maduració.

72. La nostra Diòcesi opta per realitzar un itinerari de quatre anys litúr-
gics, a través dels quals el catequitzant farà la primera síntesi de fe (dos 
anys; quart i cinquè de primària) i la posterior personalització de la mateixa 
per culminar amb la recepció del sagrament de la Confirmació (dos anys; 
sisè de primària i primer d’ESO). Anomenarem a aquests grups de prea-
dolescents, de 9-10 a 13-14 anys Amics de Jesús. Confiam al Secretariat 
diocesà d’infància i joventut posar en marxa activitats específiques per a 
aquests grups, en coordinació amb el Secretariat diocesà de catequesi.

a. Primera etapa: Al servei de la primera síntesi de fe (de 9 a 11 anys)
73. Els dos primers anys dels grups Amics de Jesús es dediquen a fer una 

primera síntesi de la fe. Aquests anys solen ser bastant estables en la vida 
dels fillets i la seva conducta és equilibrada de manera que poden créixer en 
la seva vida de fe per mitjà de l’oració, de la seva inserció en la comunitat 
i de culte litúrgic.

46  Cf. Catecisme de l’Església Catòlica, 777, 3.
47  Cf. CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, La iniciació cristiana. Reflexions i 

orientacions (1998), 103.
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Objectiu d’aquesta etapa
74. La finalitat de l’etapa que s’obre després de la Primera Comunió és 

doble. D’una banda, acompanyar els fillets en les primeres experiències de 
la vida litúrgica de la comunitat cristiana, fins que ells puguin assumir-les 
per si sols de manera responsable. D’altra banda, oferir-los la possibilitat 
d’adquirir una “primera síntesi de la fe”. En aquest sentit l’itinerari de la 
Iniciació cristiana adopta des d’aquest moment una forta “nota mistagògi-
ca”. Es tracta, per tant, d’enriquir l’experiència cristiana dels fillets mitjan-
çant una catequesi dirigida “a una intel·ligència més plena i fructuosa dels 
misteris que adquireix amb la renovació de les explicacions i, sobretot, amb 
la recepció continuada dels sagraments” 48.

75. En aquesta edat és molt convenient posar en relació els temes tractats 
amb les seves pròpies vivències. Aquest període de la vida és un moment 
de transició d’una situació segura cap a alguna cosa nova i inexplorada. És 
també el moment en què es reelabora la imatge de Déu rebuda en la infàn-
cia. És per això que requereix un acompanyament discret del catequista, 
que ajudi a sembrar en els seus cors la visió de Déu que després madurarà49.

76. Aquesta primera síntesi fonamental de la fe es realitzarà mitjançant
-	 la presentació de la Història de salvació realitzada plenament en 

Jesucrist; 
-	 afermant les actituds cristianes fonamentals ja acceptades bàsicament 

i viscudes;
-	 accentuant l’aspecte comunitari per la seva participació en el grup i 

la comunitat;
-	 facilitant la vivència i expressió de les realitats de fe que va 

descobrint.

Metodologia
77. Sense descuidar o menysprear la sessió catequètica setmanal i l’assi-

milació dels continguts del Catecisme, en aquesta etapa haurien de comen-
çar els fillets a tenir altres activitats com visites a algunes realitats eclesials 
(monestirs, geriàtrics, Caritas, etc.), convivències de cap de setmana, expe-
riències de pregària o trobades de caràcter festiu. És important també l’ús 
intel·ligent dels mitjans audiovisuals per a la formació cristiana del fillet.

78. Com a base per a la catequesi, es disposa del catecisme de la CEE 
Testimonis del Senyor, acompanyat per una guia Pedagògica. Es poden uti-
litzar altres materials de suport.

48  Ritual d’Iniciació Cristiana d’Adults, 38
49  Cf. Directori per a la catequesi, 247
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79. L’ensenyament religiós escolar constitueix un bon complement 
d’aquesta catequesi, de manera que s’ha de recomanar-los que s’inscriguin 
a la classe de religió.

80. Per a aquesta segona etapa de la catequesi de la Iniciació cristiana es 
proposa dos cursos i per clausurar aquest temps o període de la mistagògia 
cada parròquia o comunitat cristiana, a la fi del temps pasqual en la proxi-
mitat de la Pentecosta, realitzi una celebració litúrgica, festejant la data amb 
algun gest social50. En aquesta celebració, el fillet ha de fer la “redditio” del 
símbol, és a dir, donar raó de la fe rebuda.

b. Segona etapa: al servei de la personalització de la fe 
(de 11-12 a 12-13 anys)

81. A partir del tercer any es comença nova fase a el servei de la persona-
lització de la fe, que durarà dos cursos i que pot concloure amb la recepció 
del sagrament de la confirmació.

82. En aquestes edats es dóna el pas de la infància adulta a l’adolescèn-
cia, que comporta que sorgeixin nous interrogants i aspiracions, que moltes 
vegades són confusos i fins i tot contradictoris. En el desenvolupament 
religiós aquesta és la primera fase de la personalització de la fe. El concep-
te de Déu evoluciona amb ells, avançant des d’una representació revestida 
de símbols culturals o personals cap a una representació més abstracta i 
espiritual.

Aquesta és una etapa on es necessita una nova entrega del missatge 
cristià. És un moment per repetir el primer anunci “aquest que sempre cal 
tornar a escoltar de diverses maneres i aquest que sempre cal tornar a 
anunciar d’una manera o d’una altra al llarg de la catequesi, en totes les 
seves etapes i moments” 51.

Objectiu d’aquesta etapa
83. Els objectius d’aquesta etapa són:

-	 Mostrar Crist com a amic, com a guia i com a model, admirable i no 
obstant això imitable52;

-	 Fer-los sentir que Déu ens estima, acull, valora i comprèn tal com 
som;

-	 Ajudar al preadolescent a fer la primera gran reformulació de la seva 
fe que condueixi a una opció estable i personal de la creença;

50  Cf. Ritual d’Iniciació Cristiana d’Adults, 237.
51  FRANCESC, Ex. Ap. Evangeli Gaudium, 164.
52  Cf. JOAN PAU II, Ex. Ap. Catechesi tradendae, 38.
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-	 Ajudar al preadolescent a què descobreixi la seva pròpia persona, 
comprenent els problemes que l’edat la plantegi, i que afronti els 
dubtes i interrogants pròpies de la seva evolució;

-	 fer-los descobrir valors cristians que puguin donar un nou sentit a la 
seva vida. Així com obrir-los al diàleg seriós i serè amb altres perso-
nes, especialment amb els seus pares;

-	 formar en ells una consciència moral alliberadora però exigent, amb 
sentit crític i reflexiu, tant a nivell personal com social;

-	 intentar que els preadolescents vagin compartint la seva fe, la relaci-
onin amb la seva vida i la celebrin en el grup;

-	 tenir cura de la presentació i preparació de la vocació cristiana 
(matrimoni, ministeri ordenat i vida consagrada).

-	 ajudar al fet que els al·lots sàpiguen donar raó de la seva fe en els 
ambients seculars en què es mouen

-	 incloure la preparació immediata al sagrament de la confirmació;

Dinàmica catequètica
84. La temàtica i dinàmica catequètica i litúrgica d’aquesta preparació ha 

d’abastar una presentació de missatge cristià sobre Jesucrist, de l’Església 
i dels seus sagraments. De manera especial, ha de comprendre una reinici-
ació als sagraments de l’Eucaristia i de la Penitència, a més de la iniciació 
específica a la Confirmació. Així mateix, no pot marginar una presentació 
del comportament moral cristià adaptat a l’edat i als problemes dels prea-
dolescents.

Per això, l’Església ha de proposar al preadolescent la revelació de 
Jesucrist i el seu missatge com a resposta a les seves inquietuds, subratllant 
la moral o l’estil de vida nova del cristià. Més que catequesi amb una pla-
nificació doctrinal, hem de parlar d’educació en la fe53, intentant respondre 
a la seva situació especial perquè pugui comprendre i acceptar el canvi per-
sonal, confrontant-lo amb experiències dels personatges bíblics i testimonis 
actuals i, sobretot, amb Jesucrist , imatge perfecta de Déu invisible i, en 
conseqüència, model de tot ésser humà.

85. Aquesta etapa ha d’incloure una preparació específica per a rebre el 
sagrament de la Confirmació, al menys els últims sis mesos abans de la 
celebració.

86. L’ensenyament religiós escolar en aquest període pot ajudar facilitant 
el diàleg fe-cultura i la consolidació de les seves conviccions fonamentals.

53  Cf. CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, La catequesi de la comunitat (1983), 
57-58
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87. Després d’aquest temps o període de primera síntesi de fe i personalit-
zació de la fe el preadolescent podrà rebre el sagrament de la Confirmació. 
A aquest propòsit convé distingir dues situacions pastorals diferents: la 
d’aquells fillets que han fet sense ruptures l’itinerari d’iniciació cristiana i 
la d’aquells que el van abandonar una vegada rebuda la Primera Comunió. 
En el primer cas la confirmació es pot impartir una vegada que conclouen 
els quatre cursos d’iniciació, si estan degudament disposats (al voltant dels 
12-13 anys, primer curs d’ESO). En el segon cas, convindrà formar un grup 
diferent del grup de postcomunió (Amics de Jesús) i oferir-los una catequesi 
orgànica i sistemàtica, que començaran al voltant dels 13-14 anys i que, 
com a norma general, no serà inferior a dos anys .

2.3. Catequesi de confirmació per als adolescents i joves 
que van interrompre el procés

88. Molts adolescents i joves van interrompre el procés d’Iniciació des-
prés de la Primera Comunió, i cal convocar-los a un catecumenat en què 
rebin el sagrament de la Confirmació i completin la seva Iniciació cris-
tiana. És convenient una prèvia campanya d’informació i sensibilització 
de la comunitat parroquial sobre la Iniciació cristiana i, en particular, el 
sagrament de la Confirmació, per poder després convocar els adolescents i 
joves a partir de 13 anys que es trobin en aquesta situació. Aquest itinerari 
catequètic dels que van interrompre la Iniciació cristiana i la completen en 
la seva adolescència o joventut no durarà menys de dos anys.

89. També en aquest cas, la preparació a la recepció del sagrament de 
la Confirmació s’ha de concebre com un catecumenat postbaptismal en 
què els adolescents i joves revifen la fe que van rebre pel Baptisme per a, 
mitjançant la catequesi, fer-la progressar fins a una madura professió de 
fe adequada a la seva edat i culminar la gràcia baptismal amb el do de la 
Confirmació. Per tant, estarà articulat, com l’itinerari tipus, per diverses 
etapes que, jalonades pels corresponents ritus litúrgics, ajudaran a un pro-
grés gradual54.

90. En la fase del precatecumenat, a més de l’anunci kerigmàtic del mis-
teri de Crist que revifi la fe d’aquests adolescents o joves, acompanyat del 
testimoni de vida d’altres joves, convindrà purificar els motius pels quals 
sol·liciten la Confirmació, superant la rutina, el convencionalisme o altres 
motivacions socials, en els quals falta veritable convicció personal. A l’aca-
bar el precatecumenat, és bo que siguin ells mateixos els que sol·liciten ini-

54  Cf. CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, La iniciació cristiana. Reflexions i 
orientacions (1998), 91
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ciar el catecumenat per escrit, aportant un extracte de la partida de Baptisme 
si van ser batejats en una altra parròquia.

En el catecumenat pròpiament dit, la proposta educativa en la fe no es 
pot quedar en el nivell teòric, sinó que és tota una Iniciació a la vida, en 
què juguen un paper molt important elements com la celebració de la fe, 
l’experiència de la pregària, la vivència comunitària, l’activitat caritativa i 
la formació moral55.

91. El sagrament de la Confirmació es rebrà en l’últim any del procés, és 
recomanable que s’ofereixi, posteriorment a la recepció del sagrament, un 
temps de catequesi mistagògica que enforteixi el mateix temps el propòsit 
de la perseverança i faciliti la incorporació a grups i moviments juvenils. En 
la preparació de la confirmació convé dedicar un temps a orientar el jove a 
mantenir el vincle amb la comunitat a través les diverses activitats que porta 
a terme (caritat, litúrgia, monitors, etc.)

2.4. La Confirmació
92. Pel sagrament de la Confirmació el batejat rep l’efusió de l’Esperit 

Sant, per la donació es configurarà més perfectament amb Crist i s’enfortirà 
amb el seu alè per donar testimoni d’Ell i edificar el seu Cos en la fe i en 
la caritat56.

93. És important situar el sagrament dins l’itinerari d’Iniciació cristia-
na procurant que la confirmació no s’entengui com el final del procés de 
formació, sinó més aviat com l’inici d’una nova etapa en la vida cristiana, 
caracteritzada per una major incorporació a la comunitat de creients mem-
bres de l’Església i per un major compromís cristià. Les parròquies han 
d’oferir vies per ajudar els adolescents i joves, després de la confirmació, a 
viure la seva fe enmig de la vida.

94. Tant en la preparació catequètica com en la celebració de el sagrament 
de la Confirmació, s’han de tenir en compte els següents aspectes57:

-	 La Confirmació està íntimament vinculada al Baptisme i culmina en 
l’Eucaristia, perquè és un dels tres sagraments de la Iniciació cris-
tiana, que s’ha d’entendre com un tot. Aquest sagrament no es pot 
entendre com un sagrament d’elits o només per a grups de selectes58. 

55  Cf. Directori General per a la Catequesi, 184-185
56  Cf. Ritual de confirmació, 1-2
57  Els prenem de la Nota sobre alguns aspectes doctrinals de el sagrament de la Confir-

mació, que va publicar la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe en 1991, amb 
l’aprovació de l’Assemblea Plenària.

58  Cf. COMISSIÓ EPISCOPAL PER A LA DOCTRINA DE LA FE, Nota sobre alguns 
aspectes doctrinals de el sagrament de la Confirmació, 2.
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-	 El fonamental en aquest sagrament, com en els altres, és el do gratuït 
de Déu. Aquest sagrament no pot reduir-se a una simple ratificació 
personal del Baptisme i dels compromisos baptismals. La Confir-
mació, tot i que implica necessàriament la lliure resposta del creient 
que té ús de raó, és, sobretot, un do gratuït de la iniciativa salvadora 
de Déu59.

-	 Donar tot el seu valor al sagrament de la Confirmació no pot signi-
ficar una certa menysvaloració del Baptisme dels pàrvuls, com si el 
que va esdevenir per gràcia en el Baptisme fora irrellevant mentre no 
es doni aquesta acceptació personal celebrada a la Confirmació. El 
Baptisme suposa un nou naixement, una nova creació en Crist, i tot 
el procés catequètic i litúrgic posterior consisteix a desenvolupar la 
gràcia baptismal que es perfecciona a la Confirmació60.

-	 La Confirmació és prolongació de l’esdeveniment de Pentecosta, 
per això accentua la dimensió eclesial i missionera de la vocació 
baptismal (...). Aquesta dimensió eclesial suposa que en la catequesi 
preparatòria es transmeti al candidat la fe íntegra de l’Església, se 
li prepari per a ser testimoni d’aquesta mateixa fe en el món, i se 
l’ajudi al seu discerniment vocacional61.

95. Convé que la preparació per a la confirmació inclogui l’organització 
de moments d’experiència religiosa, personal i intensa (recessos en els 
temps forts, trobades juvenils, jornades de pregària, convivències, celebra-
cions, etc). A més d’activitats de tipus caritatiu o apostòlic que responguin 
a el moment privilegiat dels adolescents i contribueixen a orientar la seva 
vida segons una vocació.

96. A la nostra Diòcesi l’edat de confirmació serà 12-13 anys per a aquells 
fillets i preadolescents que han realitzat l’itinerari complet d’iniciació cris-
tiana. Per a aquells que van interrompre el procés, serà al voltant dels 14-15 
anys.

a. Preparació immediata a la celebració de la Confirmació
97. Pel que fa a la preparació més immediata a la Confirmació, cal tenir 

en compte els següents aspectes:

59  Cf. COMISSIÓ EPISCOPAL PER A LA DOCTRINA DE LA FE, Nota sobre alguns 
aspectes doctrinals de el sagrament de la Confirmació, 3.

60  Cf. COMISSIÓ EPISCOPAL PER A LA DOCTRINA DE LA FE, Nota sobre alguns 
aspectes doctrinals de el sagrament de la Confirmació,.

61  Cf. CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, La iniciació cristiana. Reflexions i 
orientacions (1998), 90.
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-	 La importància d’explicar als candidats el ritu d’aquest sagrament: la 
presència del Bisbe i la seva vinculació eclesial en aquest sagrament, 
la imposició de les mans, la unció amb el Sant Crisma, les paraules 
del sagrament, les oracions, antífones i el prefaci de la Missa ritual. 
Igualment, se’ls ha d’instruir en el sentit d’aquest sagrament en el 
conjunt de la Iniciació cristiana, per què s’ha separat aquesta en tres 
moments diferents de la vida del candidat i, sobretot, la unitat estreta 
dels tres sagraments, Baptisme, Confirmació i Eucaristia. 

-	 En el conjunt de la Iniciació cristiana cal incloure el sagrament de 
la Reconciliació amb confessió individual, que és l’única manera 
ordinària amb que el fidel, conscient de pecat greu, es reconcilia 
amb Déu i amb l’Església62. A la catequesi de confirmació no podran 
faltar els temes de reflexió sobre la realitat del mal que hi ha al nostre 
món, a la qual contribuïm amb el nostre pecat, i sobre la necessitat 
de perdó.

-	 És convenient que s’esculli com a padrí a qui va assumir aquesta 
missió en el Baptisme, per fer més visible el nexe entre els dos 
sagraments. No obstant això, es pot escollir a un altre padrí propi de 
la Confirmació per tal que reuneixi les condicions exigides63.

-	 Tant en la preparació de la confirmació com en la seva celebració 
hem de fer és esforç per subratllar que l’Eucaristia és la culminació 
de la iniciació cristiana. Els confirmats van començar a participar de 
l’Eucaristia quan eren fillets, però aquest és el dia de la seva comu-
nió solemne, el dia que celebren com adults el seu goig d’haver estat 
admesos a la taula de el Senyor.

-	 És molt de desitjar que tota la comunitat cristiana se sàpiga impli-
cada i compromesa en la preparació dels confirmands mitjançant la 
seva pregària i el seu suport: ajudarà això a renovar i aprofundir la 
mateixa Iniciació ja acabada per a tants. Per això, en l’Eucaristia 
dominical, per exemple, es pot realitzar la presentació dels confir-
mands a la comunitat.

b. Celebració de la Confirmació
98. La celebració litúrgica de la Confirmació ha de ser especialment acu-

rada amb una participació que sigui conscient, activa i fructuosa, seguint les 
orientacions i possibilitats del Ritual, de manera que tota l’assemblea senti 
revifar el do de l’Esperit. Pel que fa als confirmands, perquè aquesta par-

62  Cf. Codi dret canònic, c. 960
63  Cf. Codi dret canònic, c. 893
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ticipació sigui activa no es necessita que tots i cada un d’ells facin alguna 
cosa en la celebració, sinó sobretot que, després d’una adequada catequesi 
litúrgica, puguin acollir amb tota intensitat espiritual la riquesa de l’acció 
sacramental.

2.5. grups de fe després de la confirmació: grups Deixebles
99. És convenient que aquells joves o adolescents que han rebut la confir-

mació, continuïn aprofundint en la seva fe dins d’un grup, sobretot si l’han 
rebut a edat primerenca. Per a aquesta etapa es requereixen “persones que 
hi són disponibles per a sintonitzar amb el món juvenil, il·luminant-lo amb 
l’alegria de la fe”64.

100. Els adolescents i joves necessiten trobar una proposta de fe que 
il·lumini els seus grans problemes i aspiracions i esperances, la qual cosa 
requereix un acompanyament pacient i amable. Una característica fonamen-
tal d’aquesta etapa és el cultiu de la dimensió vocacional de la vida cristi-
ana, posant de manifest la crida que el Senyor fa personalment a cadascú 
per a viure en diferents estats de vida i exercint diversos ministeris i serveis 
dins el cos Místic. S’haurà així mateix de subratllar la centralitat de l’Euca-
ristia en la vida cristiana, sobretot en la celebració de diumenge. També serà 
necessari educar la consciència moral i aquelles disposicions que porten a 
la celebració del sagrament de la Reconciliació com a actualització de la 
misericòrdia de Déu en la nostra vida.

101. En aquesta etapa té molta importància fomentar el compromís en la 
vida i missió de l’Església, per fer de cada cristià un deixeble missioner que 
anunciï el Crist en qualsevol ambient65 i a el mateix temps s’ha d’encoratjar 
el compromís per treballar pel bé comú i servir els més pobres66.

102. La catequesi ha de tenir en compte la influència del món digital en 
els joves i les seves conseqüències en la concepció de l’ésser humà, en 
el llenguatge i en la comunicació. La cultura digital és un desafiament, 
però també una oportunitat per a cercar noves formes d’evangelització. La 
catequesi necessita conèixer el poder del mitjà per usar-lo amb tota la seva 
potència, però “amb la consciència que no es fa catequesi usant només 
instruments digitals, sinó oferint espais d’experiències de fe”67.

103. Els moviments, associacions i grups parroquials són molt valuosos 
per acompanyar en la fe en aquesta etapa, per ajudar a aprofundir en la 

64  Directori per a la catequesi, 249
65  Cf. FRANCESC, Ex. Ap. Christus vivit, 175-178.
66  Cf. FRANCESC, Ex. Ap. Christus vivit, 170-174.
67  Directori per a la catequesi, 371. Cf. 213 -217, 359-372
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seva experiència de fe i desenvolupar una formació que els ajudi a viure 
la seva fe. No podem oblidar que “quant menys cristià és l’ambient on ha 
de desenvolupar-se la vida d’un fillet, adolescent o jove, més necessitat té 
d’àmbits propis per educar la seva fe i incorporar-se lliure i responsable-
ment en la comunitat de l’Església”68. Per això resulta molt important que 
els confirmats trobin una comunitat juvenil postconfirmatòria que els aculli 
i els ajudi a madurar en la fe.

104. El Secretariat diocesà d’infància i joventut impulsarà la implantació 
en les nostres parròquies d’una oferta atractiva i profunda per a aquests con-
firmats, que inclogui l’educació en el temps lliure, amb responsables que 
els acompanyen perquè puguin assumir el seu paper de deixebles de Crist, 
perquè ja participen plenament de la seva vida i missió i amb indicació de 
temaris i pedagogia. Si això no és possible en una parròquia, es durà a terme 
en els arxiprestats.

2.6. Adults que volen completar la seva iniciació cristiana amb la 
confirmació

105. Amb certa freqüència, algunes persones adultes (majors de divuit 
anys), moguts per motivacions diverses, demanen rebre el sagrament de la 
confirmació i, de vegades també, la primera Eucaristia. En ocasions el desig 
sorgeix quan van a celebrar el sagrament del matrimoni o perquè desitgen 
ser padrins de baptisme. Caldrà ajudar-los a completar la seva iniciació 
cristiana amb una catequesi estructurada. La seva petició és ocasió per aju-
dar-los a descobrir el que significa ser batejats.

106. A vegades ens trobam amb persones que s’han allunyat de la fe i, 
per tant, serà molt important l’acolliment i el diàleg per discernir les seves 
motivacions. Per a aquests adults que demanen la confirmació es necessari 
realitzar una catequesi d’inspiració catecumenal69. En ella ocupa un lloc 
important el primer anunci de la fe, que els recordi de nou el fonamental de 
la mateixa i els porti a la conversió.

Serà convenient que la catequesi pròpiament tal estigui vinculada a l’any 
litúrgic, de manera que comenci a Advent i culmini en Pasqua. En aquest 
procés, la crida a la conversió a l’Evangeli i la celebració del sagrament de 
la reconciliació ocupen un lloc destacat, ja que ajuden a descobrir i com-
prendre l’arrel baptismal de la vida cristiana.

68  CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, La iniciació cristiana. Reflexions i ori-
entacions (1998), 35.

69  Directori per a la catequesi, 62.
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La celebració de la confirmació pot realitzar-se bé a la Catedral, amb 
la presidència del Bisbe diocesà, o bé a les parròquies pròpies, al costat 
d’altres que reben el sagrament.

InICIACIÓ CRISTIAnA D’InFAnTS En EDAT CATEQUÈTICA

(Procés típic)

Edad Etapa Sacramento
0-6 años Despertar religioso en la familia Bautismo
6-7 años

1º Primaria Despertar religioso en la comunidad

7-8 años
2º Primaria INFANCIA

Catecumenado postbautismal8-9 años
3º Primaria Eucaristía

9-10 años
4º Primaria ADOLESCENTES

Amigos de Jesús 1 y 2
Primera síntesis de la fe10-11 años

5º Primaria
11-12 años
6º Primaria

ADOLESCENTES
Amigos de Jesús 3 y 4

Personalización de la fe
Catequesis de confirmación

12-13 años
1º ESO Confirmación

14-16 años
3º-4º ESO

ADOLESCENTES
Catecumenado postbautismal Confirmación

Catecumenado bautismal de niños en edad catequética

Itinerario de adolescentes y jóvenes que han recibido la primera 
comunión sin haber sido confirmados.
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VISITA A LA DIÓCESIS DE MEnORCA 
DEL nUnCIO APOSTÓLICO

S.E.R. MOnS. BERnARDITO C. AUZA

VISITA A LA DIÓCESIS DE MEnORCA 
DEL nUnCIO APOSTÓLICO

S.E.R. MOnS. BERnARDITO C. AUZA

CRÓnICA DE LA VISITA

Los días 7 al 9 de mayo nuestra Diócesis recibió la visita de S. E. R. 
Bernardito Auza, Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, con ocasión 
de la celebración de la fiesta de la Virgen de Monte Toro.

El Sr. Nuncio fue recibido en el aeropuerto por el Sr. Obispo de la Diócesis 
el viernes día 7 de mayo por la tarde. Su primera visita fue al Santuario de la 
Virgen de Gracia de Maó, saludando a la imagen de la patrona de la ciudad. 
Seguidamente se trasladó al poblado talayótico del Trepucó, donde pudo 
conocer algunos aspectos de la cultura prehistórica de Menorca. A conti-
nuación, acompañado por el Sr. Obispo, se trasladó a la parroquia de Santa 
María, quedando impresionado por su órgano y por la belleza del edificio. 
Al final de la tarde subió al Santuario de la Virgen del Toro y participó en la 
vigilia de oración, preparada por la parroquia de la Concepción de Mahón. 

El sábado día 8 por la mañana tuvo lugar el encuentro con los sacerdotes, 
diáconos y religiosos en el Santuario del Toro. El encuentro comenzó con 
unas palabras del Sr. Nuncio en las que habló de su misión y explicó las 
preocupaciones que están en el corazón del Papa. Después el Sr. Obispo 
de la Diócesis le expuso algunas características de nuestra Diócesis. 
Finalmente, se abrió un diálogo con el Sr. Nuncio, que escuchó con aten-
ción las inquietudes pastorales del clero y religiosos menorquines. Después 
todos juntos celebraron la Eucaristía en el Santuario, dando gracias a Dios 
de modo especial por Mn. Llorenç Vidal Pelegrí, en el 50 aniversario de 
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su ordenación sacerdotal y por Mn. Jaume Ametller, en su 25 aniversario.
Por la tarde, Mons. Bernardito Auza presidió la solemne Eucaristía en 

la fiesta de la Virgen del Toro. En su homilía habló de la larga tradición 
mariana de Menorca y animó a los fieles a seguir confiando en el amor de la 
Madre. En esta celebración se contó con la brillante actuación de los Pueri 
Cantores de la Catedral de Menorca.

El domingo día 9 por la mañana el Sr. Nuncio, junto al Sr. Obispo y el 
Vicario General se trasladó al Lloc de San Quart (Ciutadella), donde pudo 
conocer de primera mano el mundo de la payesía menorquina. A las 12’00 
del mediodía presidió la Santa Misa en la Catedral de Menorca, en la 
celebración de la Pascua del enfermo. La Misa contó con los cantos de la 
Capella Davídica de la Catedral y con la participación de numerosos equi-
pos de visitadores de enfermos de la Diócesis. El Sr. Nuncio animó su tarea, 
que es expresión de la proximidad y amor de Jesús a todos los que sufren. 
Con el fin de facilitar una mayor difusión, esta Eucaristía fue retransmitida 
por el Canal youtube del Obispado de Menorca.

El domingo día 9 por la tarde, el Sr. Nuncio regresó a Madrid, quedando 
todos muy agradecidos por su visita, que es la primera que hace a nuestra 
isla.

PALABRAS BIEnVEnIDA AL SR. nUnCIO 
POR PARTE DEL SR. OBISPO

Santuario del Monte Toro, viernes 7 de mayo de 2021

Querido Sr. Nuncio:
Me alegra mucho darle la bienvenida a esta tierra de Menorca. Los cris-

tianos que vivimos nuestra fe en Jesús en esta isla del Mediterráneo, le aco-
gemos con todo cariño y deseamos que se encuentre a gusto entre nosotros. 
La fe cristiana llegó a nosotros desde los primeros tiempos, como testifica 
la carta escrita por el obispo Severo a comienzos del siglo V y las diversas 
basílicas paleocristianas esparcidas por el territorio insular. Apreciamos y 
valoramos esta fe recibido como un don extraordinario que hemos recibido 
del Señor y cuya transmisión agrademos a nuestros antepasados.

Apenas el cristianismo fue reinstaurado después del período musulmán, 
comenzó a brillar “la santa casa de Nuestra Señora del Toro”, de la que tene-
mos testimonio ya en 1290. Durante todos estos siglos, la Mare de Déu del 
Toro ha acompañado desde este monte la vida de las gentes de esta tierra, 
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ha guiado su fe y ha alentado su esperanza. A ella encomendamos los frutos 
espirituales de esta visita.

Su presencia entre nosotros nos brinda la oportunidad de manifestar 
nuestra comunión con el ministerio del Papa Francisco y de agradecer la 
solicitud del Papa por todas las Iglesias esparcidas por el mundo. Rezamos 
también por su persona y ministerio, para que lleve a cabo con fidelidad la 
misión que la Iglesia le ha encomendado.

SALUDO DE S.E.R.MOnS. BERnARDITO C. AUZA – 
EnCUEnTRO COn EL CLERO Y MIEMBROS

DE LA VIDA COnSAgRADA
Santuario del Monte Toro, sábado, 8 de mayo de 2021

Querido Sr. Obispo,
Queridos hermanos sacerdotes,
Queridos hermanos y hermanas miembros de Institutos de Vida Consagrada 
e di Sociedades de Vida Apostólica,

Muchas gracias, Señor Obispo, por sus bondadosas palabras de buena 
acogida. Es para mí un gran gozo encontrarme en estos momentos con los 
sacerdotes y miembros de la vida consagrada que trabajan en esta Diócesis. 
Para todos, un afectuoso saludo muy cordial.  

Ya al expresarme personalmente su bienvenida, a muy poco de mi llega-
da, el Sr. Obispo me presentó su ofrecimiento. Acepté gustoso, pero no ha 
podido cumplirse hasta ahora a causa de la pandemia que aún, tristemente, 
nos preocupa.  

La invitación del Sr. Obispo es un gesto por parte ésta particular que se 
comprende como tal en relación de comunión con el Papa, el Sucesor de 
Pedro. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Es el Sucesor de 
Pedro el que hace que las Iglesias Particulares formen parte de la Comunión 
que nos reúne a todos en la caridad de Cristo, pues al Papa le corresponde la 
Sucesión Apostólica, lo que hace que aquí se haga presente la Iglesia Santa, 
Católica y Apostólica.

Por eso, al reglamentar la naturaleza y el papel de los nuncios el Papa San 
Pablo VI en el Motu Proprio “Sollicitudo omnium Ecclesiarum” afirma que 
existe “la necesidad de un doble movimiento: al movimiento hacia el centro 
del corazón de la Iglesia debe corresponder otro movimiento que desde el 
centro se difunda hacia la periferia y llegue, en cierto modo, a todas y cada 



94 Visita a la diócesis de Menorca del Nuncio Apostólico 

una de las Iglesias locales, a todos y cada uno de los pastores y los fieles la 
presencia y el testimonio de aquel tesoro de verdad y gracia, del cual Cristo 
nos ha hecho partícipes depositarios y dispensadores”. Y sigue el Santo 
Padre: “A través de nuestros representantes, que residen en las distintas 
naciones, Nos convertimos en partícipes de la vida misma de nuestros hijos 
y, casi al insertarnos en ella, podemos aprender, de una manera más rápida 
y segura, cuáles son sus necesidades e íntimas aspiraciones”. 

Esta es pues mi tarea. He venido a conoceros a vosotros y a las institu-
ciones diocesanas, aunque sea de manera rápida, a escucharos también, a 
impulsar vuestros esfuerzos por la misión pastoral al servicio del pueblo de 
Dios, y sobre todo a daros prueba de la cercanía del Papa Francisco.  

Si me preguntáis que lleva el Papa ahora en su corazón, en su preocupa-
ción al respecto podemos señalar que en estos momentos los proyectos y 
preocupaciones del Papa están por parte interna, en el impulso de una reno-
vada vida eclesial a la luz del Evangelio alentando la comunión, la colegia-
lidad y la sinodalidad. Asimismo, la insistencia en un laicado consciente 
de un discipulado que participe en la evangelización y está disponible para 
la misión, sobre todo, como testigo. En este sentido recordemos que por 
decisión suya en estos días “los catequistas” serán ya una nueva institución 
dentro de los ministerios laicales.

Por lo que se refiere al mundo, está en su preocupación atenta, el acen-
tuado recuerdo de los derechos fundamentales en regímenes autoritarios e 
incluso en democracias en crisis, el desarrollo integral humano, la fraterni-
dad entre las religiones, la potenciación de la “amistad social” en el seno de 
los conflictos sociales, económico y políticos conflictivos exhortando a ser 
actores de diálogo y amistad, y los procesos de pacificación y conversión 
ecológica. 

Otro tema trasversal en el sentido de que importa a la Iglesia y al mundo: 
La familia y la defensa de la vida desde su concepción hasta su natural 
desenlace. Es ésta una cuestión cerrada en sus expresiones. De hecho, nos 
encontramos ahora en el Año de San José y en el Año de la “Familia Amoris 
Laetitia” que abarca desde el 19 de marzo pasado, solemnidad de San José, 
hasta el 26 de junio de 2022. 

Y en todo, sobresale su talante que sacude la hipocresía y critica la mun-
danidad resaltando una espiritualidad del servicio y de la gratuidad, servi-
dores del pueblo de Dios y de los hombres. 

Muchas gracias por su amable atención. Y ahora me es grato escuchar a 
ustedes.
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HOMILÍA DE S.E.R.MOnS. BERnARDITO C. AUZA, En LA 
SAnTA MISA COn LOS SACERDOTES Y RELIgIOSOS

Santuario del Monte Toro, sábado, 8 de mayo de 2021

Excelencia, Mons. Francisco,
Queridos sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas 
miembros de las diferentes formas de vida consagrada, 
Hermanos y hermanas en Cristo: 

Apreciando muy vivamente en la invitación de S. E. Mons. Francisco 
Conesa Ferrer, vuestro obispo, los sentimientos de comunión con el Santo 
Padre, el Papa Francisco, acudo a Menorca en este día tan especial a cele-
brar a su patrona la Mare de Déu del Toro. Muchas gracias Sr. Obispo y, en 
nombre del Santo Padre, a quien tengo el honor de representar en España, 
su bendición y afectuoso saludo. 

La Virgen María, nuestra madre, nos congrega en su casa. Tengo presente 
en este momento que, por generaciones, a este lugar sagrado se dirigen 
los ojos y el corazón de los menorquines, con todo su afecto y devoción, 
en expresión de confianza, de gratitud, de súplica y petición, sobre todo 
atraídos por la presencia de una Madre, poniendo siempre en sus manos 
las necesidades, con la seguridad de su protección y ayuda, y, sobre todo, 
viendo aquí el baluarte de su fe. No puedo encontrarme pues en lugar mejor 
cuando, además, vosotros mismos que estáis en cada punto de Menorca 
hacéis que las comunidades mismas a las que servís, desde las diversas 
tareas, están ahora presentes y representadas aquí.

Pero, al mismo tiempo, es este un momento en que, como en todas las 
Diócesis de España, los sacerdotes, con ocasión de la fiesta de San Juan de 
Ávila, tienen, en torno a ese día, un encuentro sacerdotal presididos por su 
Obispo. Y en él, al tiempo que un encuentro festivo palpando la fraterni-
dad sacramental que les une en Presbiterio, es también ésta, ocasión de un 
remanso para el espíritu. 

En esta ocasión, mi más cordial felicitación y la especial bendición del 
Santo Padre para los sacerdotes que cumplís los veinticinco y cincuenta 
años de la Ordenación. Me sumo a las expresiones de enhorabuena de la 
Diócesis y de todos vuestros hermanos por vosotros que, con fidelidad al 
Señor, respondiendo a su llamado, ofrecéis al pueblo de Dios los dones 
necesarios para la vida cristiana, de los que sois depositarios, e incentiváis 
en vuestras comunidades un laicado activo y comprometido, siendo sen-
sibles a las necesidades que surgen, y no pueden dejar indiferentes, por la 
caridad. El Santo Padre, no hace aún dos años, escribía a los presbíteros: 
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“Hace un tiempo manifestaba a los obispos italianos… que… nuestros 
sacerdotes …necesitan encontrar en su obispo la figura del hermano mayor 
y el padre que los aliente en estos tiempos difíciles, los estimule y sostenga 
en el camino. Como hermano mayor y padre también quiero estar cerca, 
en primer lugar, para agradecerles en nombre del santo Pueblo fiel de Dios 
todo lo que recibe de Ustedes y, a su vez, animarlos a renovar esas palabras 
que el Señor pronunció con tanta ternura el día de nuestra ordenación y 
constituyen la fuente de nuestra alegría: «Ya no los llamo siervos…, yo los 
llamo amigos» (Jn 15,15). Con estas palabras del Papa, concreto aquí, como 
representante suyo, su expresado reconocimiento para los homenajeados y 
para todos los miembros del Presbiterio de Menorca. 

Queridos sacerdotes, en estos momentos qué os puede decir el 
Representante del Papa. La Iglesia en este mundo, en esta etapa transitoria, 
permanece siempre en una lucha envuelta en desafíos. Estos están en todas 
partes. Qué diócesis, qué parroquia, qué comunidad…qué familia no los 
tiene. Pero lo importante es saber que la Iglesia, aun permaneciendo en el 
zarandeo de la barca, goza de la misericordia de Dios y del auxilio de María, 
sintiéndose protegida, guiada y sostenida. 

Ella misma, María, estando escondida, como la vemos entre los apóstoles 
en el cenáculo, oraba convencida de que toda prueba, en el contacto vivo 
y activo con el Señor se supera. En su vida vemos claramente que nuestro 
silencio y experiencia de soledad muchas veces, nos revelan que Dios nos 
ama, y que cada día debemos acoger fielmente ese amor y darlo a los demás. 

En Ella, en María, vemos una relación viva y activa con el Señor. Ella la 
vivió con profundo sentido de gratuidad. En este punto podemos descubrirla 
verdaderamente próxima a nuestra propia llamada y experiencia espiritual. 
El Papa mismo, en la carta que he referido, sintetiza la actitud de vida en 
el ejercicio del sacerdocio desde la gratuidad como algo esencial, profun-
dizando una relación viva y activa con el Señor. Sea esta, escribe el Santo 
Padre, “la gratitud, lo que despierte la alabanza y nos anime una vez más 
en la misión de ungir a nuestros hermanos en la esperanza. A ser hombres 
que testimonien con su vida la compasión y misericordia que sólo Jesús nos 
puede regalar” (Ibíd.). 

Estas palabras del Papa, nos dejan ver el trasunto del Magníficat, el Canto 
de María en su visitación a Isabel recogido en el evangelio ahora procla-
mado. Este cántico, que rezamos todos los días en las vísperas, al menos 
pues una vez al día, brotó de su Corazón, y su meditación nos orienta en las 
actitudes esenciales que la recepción del evangelio suscita en el discípulo. 
Todas ellas se nos ofrecen, con sencillez, en las profundas disposiciones 
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de su Corazón Inmaculado, ya que, viviendo María en función de su Hijo, 
quedó trasformada a su imagen como El quiso. La gratuidad se concreta en 
un corazón dispuesto por la humildad, por la obediencia, por la fe ardiente 
y la ferviente caridad. 

El cántico del Magníficat nos introduce en el espíritu de María que irrum-
pe en alabanza y acción de gracias al contemplar la obra de Dios en su pro-
pia vida: “Al oír el saludo de María, Isabel quedó llena del Espíritu Santo, 
y levantando la voz exclamó: ¿cómo viene a mí la Madre de mi Señor? …
Bienaventurada la que ha creído”. Viendo el misterio del que Ella misma 
hacía parte, brotó entonces de su Corazón, con todo entusiasmo, la alabanza 
y la acción de gracias, de forma que sus palabras trasparentan su interior. 

En ellas descubrimos la llamada, la misión confiada y el destino universal 
por la fe, que es el patrimonio de todos invitados a estrechar un vínculo 
sobrenatural con Cristo. También nosotros tenemos una experiencia en 
la llamada, se nos ha confiado una misión, tenemos a nuestro cuidado la 
descendencia, esto es, a los creyentes que, unidos a Jesús por la fe y los 
sacramentos, desarrollan su vida en función de Cristo siendo trasformados 
a su imagen. 

“Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad 
de su esclava”. María, lo sabemos, por su santidad inicial, es la Inmaculada, 
la toda santa, está en relación viva con Dios. Y el resplandor del Verbo 
que concebiría antes en su mente que en su vientre, la orientó preparando 
aquel encuentro en el que le pediría su libertad en la anunciación. En aquel 
momento Gabriel evoca el Poder divino, en cuya sombra penetra María, en 
cuyo corazón reside el Omnipotente: El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La 
fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso, el nacido de ti será 
llamado Hijo de Dios”. 

Con toda humildad reconoce la obra de la misericordia de Dios, reconoce 
que Dios es amor misericordioso. Y la prueba es la misericordia que prodi-
ga sobre toda alma que desea entrar en relación activa con Él, una relación 
consciente que en el vocacionado a servir a su pueblo, es exclusiva y exclu-
yente polarizando todas las energías de la mente y el corazón. Tu llamado es 
obra de su misericordia, la obra de Dios en tu propia vida. En tu vida pues, 
estás invitado a proclamar su misericordia y el modo de profundizar en ella 
es la humildad. Es así como lo ha practicado María. 

“Proclama mi alma la grandeza del Señor”. Pero tu llamado es a proclamar 
un mensaje que, sin ser tuyo, tu vida queda implicada con la Persona misma 
que se identifica con ese mensaje: el Hijo de Dios Vivo. La humildad, es por 
tanto el valor que nos permite conocer la Palabra del Hijo, palabra que se 
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empeña en proclamar, con prioridad, que El mismo es el Hijo amado que ha 
venido a darnos a conocer al Padre, con quien posee una unidad sustancial: 
“quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cómo dices tú, muéstranos al 
Padre?”. Vinculados a Jesús, Hijo de Dios, nuestra vida está en función, no 
nuestra, sino suya, por lo que el mensajero encarna el mensaje trasformado 
a imagen de Cristo. Cuánto, en este sentido, abunda el magisterio de San 
Juan de Ávila cuando se pregunta “¿cómo es posible que el sacerdote no sea 
santo, pues es lugar donde Dios viene como no vino en los otros…sacando 
su Madre?” Es cierto que la eficacia de la Palabra y de los sacramentos no 
depende de la santidad del ministro en sentido absoluto, pero también es 
verdad que solo el sacerdote humilde y sencillo es verdaderamente creíble 
para el pueblo de Dios. Su actitud, y no las palabras, están haciendo presen-
te, en su estar, esa misericordia, la cual está llamado a proclamar. 

Admitir nuestra propia pobreza no debe escandalizarnos, antes, al con-
trario, en ella queda proclamada la misericordia de Dios, pero, como tantas 
veces distingue el Papa: “¡pecadores…pero corruptos no!”. Es muy diferen-
te una cosa de la otra. “Un pecador es quien cae, se arrepiente, confiesa su 
pecado y se levanta de nuevo, con la ayuda de la misericordia de Dios…un 
corrupto lleva la connivencia hipócrita con el mal”. 

Termino dirigiendo una palabra de agradecimiento a las religiosas y 
miembros de las diversas formas de vida consagrada de la Diócesis. Muchas 
de estas cosas valen también para vuestra vocación y desarrollo en las 
importantes tareas, muy necesarias y diversas, compartiendo este cuidado 
en la diócesis de Menorca. También a los miembros de la Vida Consagrada, 
el Papa os ha exhortado a “Esperar la luz en la oscuridad de la historia. 
Esperar la luz en la oscuridad de la propia comunidad”. Encareciéndoos “la 
paciencia para no quedarnos prisioneros de la queja. A veces sucede que 
oponemos a la paciencia con la que Dios trabaja el terreno de la historia, y 
trabaja también el terreno de nuestros corazones, la impaciencia de quienes 
juzgan todo de modo inmediato: ahora o nunca, ahora, ahora, ahora. Y así 
perdemos aquella virtud, la “pequeña” pero la más hermosa: la esperanza 
(Homilía en la fiesta de la Presentación del Señor, jornada Vida consagrada. 
2/02/2021). 

Queridos sacerdotes y miembros de la vida consagrada, proclamad la 
misericordia del Señor en las tareas que desempeñáis, dando el protago-
nismo al Señor, y acordándoos de la llamada reconocida como efecto de 
su misericordia, proclamadla en vuestra vida con el canto de alabanza de 
María. Que así sea. 
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HOMILÍA DE S.E.R.MOnS. BERnARDITO C. AUZA, 
En LA SOLEMnIDAD DE nUESTRA SEÑORA 
DE MOnTE-TORO, PATROnA DE MEnORCA

Santuario de Monte Toro, sábado 8 de mayo de 2021

Excelencia Reverendísima Mons. Francisco Conesa, 
Sacerdotes Concelebrantes, 
Excelentísimas Autoridades, 
Hermanos todos en Cristo: 

Acogiendo la invitación que, como signo de comunión con el sucesor de 
Pedro, me ha presentado gentilmente el Sr. Obispo, vengo a esta querida 
Diócesis de Menorca, como representante del Santo Padre en España. En 
su nombre, un saludo afectuoso y su bendición confortadora, sobre todo 
en estos momentos de grave dificultad en todas partes, acuciados por la 
presente pandemia. 

Pero, en medio de todas las dificultades, qué gozo saber que María nos mira 
y nos acoge con amor de Madre. Cada uno de nosotros, nuestras familias, la 
ciudad entera, estamos en su Corazón. Ella cuida de nuestras personas y de 
nuestras vidas, camina con nosotros manteniéndonos firmes en la fe en nues-
tras alegrías y esperanzas, en nuestros sufrimientos y problemas de la vida. 

Este es un lugar escogido por María, cuya imagen, con la colaboración 
del novillo - atendiendo a la tradición comunicada de padres a hijos - apa-
reció el año 1290, escondida en la cima de esta elevación de Mercadal, que 
se divisa desde la lejanía. Este lugar es un verdadero faro de luz, en el que 
María irradia y vela por vosotros ya en vuestras tierras y municipios, ya 
navegando en aguas mediterráneas. Tengo presente pues, en este momento 
que, por generaciones, a este lugar sagrado se dirigen los ojos y el corazón 
de los menorquines, con todo su afecto y devoción, en expresión de con-
fianza, de gratitud, de súplica y petición, atraídos por la presencia de una 
Madre, poniendo siempre en sus manos las necesidades con la seguridad de 
su protección y ayuda, y, sobre todo, viendo aquí, tal como Ella ha querido, 
el baluarte de su fe. 

La tradición de vuestra Diócesis en torno a Nuestra Señora de Monte 
Toro os recuerda pues, de una manera próxima, que tenemos una Madre. La 
Madre de Cristo nos hace sentirnos seguros, acogidos y amados. Glorificada 
en el cielo, sus entrañas no quedan insensibles a los gozos y tristezas de los 
hombres. Siempre está junto a todos. A cada uno llega la solicitud de su 
sublime caridad. Su amor es tan grande que nada pide a cambio para sí 
misma, sino para Dios, y es fácil y pronta para favorecernos. 
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Miramos a la preciosa imagen y vemos a la Madre dichosa con su Hijo en 
los brazos. El Niño, eleva su mano derecha en gesto de bendición, mientras 
con su izquierda sostiene el universo significado en la esfera presidida por 
su Cruz. La Virgen, eleva su mirada al Cielo, mientras con su mano derecha, 
en gesto que recuerda los iconos de la Virgen “Odihitria” esto es “la que 
muestra el Camino”, nos invita y nos lleva a Cristo. A sus pies el novillo. 
Claramente uno del tetramorfos, el Toro, que representa al Evangelista San 
Lucas, y con él las palabras que refiere en su Evangelio recogiendo las de 
Nuestra Señora: “Magnificat anima mea Dominum…et misericordia eius a 
progenie in progenie timentibus eum”. “Proclama mi alma la grandeza del 
Señor…su misericordia llega a los que le temen de generación en genera-
ción”. Se conserva en la tradición la idea de que el evangelista era también 
pintor, y pintaba iconos de Nuestra Señora. No sabemos hoy qué decir al 
respecto. Lo cierto es que, en el Evangelio, S. Lucas nos ofrece un retrato 
del alma de María, poniéndola entre los “pequeños”, los que temen al Señor. 

¿Quiénes son los que temen al Señor? Son los celosos del Señor. Los que 
guardan para El su corazón.  

El primer efecto de la bondad de Dios es el habernos creado “a su imagen 
y semejanza”. Dios nos dio capacidad de amar, de hacer el bien. Nos llamó 
a la intimidad con El. A la bondad, la justicia, el amor, a la tendencia al bien: 
en una palabra, a la santidad. 

Pero esa bondad divina, prodigada en la creación, se manifiesta al máxi-
mo en el misterio de la singular unión que existe entre Jesús y María. Nos 
preguntamos ahora ¿Por qué existe una singular unión entre Jesús y María? 
En el mismo Decreto de Dios Creador se encuentra esta unión, esta unidad 
entre Jesús y María. En el misterio de la encarnación, el Verbo eterno recibe 
y asume realmente una humanidad de María, por lo que Ella está unida y 
asociada a Cristo. Dios descendió a su seno, se encerró en él y nació real-
mente de Ella quedando unida a Él como Madre. 

 Así, en el Magníficat María canta a la misericordia divina, no solo en el 
recuerdo de la historia de su pueblo, testigo de las misericordias del Señor 
cuando ha caminado por sus sendas y experimentado sus complacencias, 
sino en el acontecimiento mismo de la encarnación que se ha producido en 
su seno, siendo ésta la manifestación más esplendorosa que puede darse del 
amor del Padre hacia nosotros. 

En nuestro tiempo existe la tendencia a ignorar la condición de nuestra 
debilidad. Sin embargo, ésta es ocasión para el encuentro con Dios en el 
perdón y para el ejercicio de la caridad unos para con otros. Experiencias 
como las que estamos viviendo con la pandemia revelan la fragilidad del 
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ser humano. No está en las cosas la seguridad, está en Dios que prologa 
su misericordia sobre aquellos que le aman. Estos reconocen su bondad y 
desde la humildad y pequeñez, más íntimamente unidos a Dios, les da ojos 
nuevos para verle en todo cuanto acontece. Dios que se complace en la ver-
dad no en la falsedad y la arrogancia: “derriba del trono a los poderosos y 
enaltece a los humildes”, a los de corazón suficiente y altanero.

María ofrece al hombre un permanente mensaje: El hombre es pequeño, 
sólo Dios le ennoblece. Independiente de Dios el hombre queda encerrado 
en su propia contingencia y finitud, atrapado en los límites de su razón y del 
antojo de su egoísmo. Así alertaba el Papa Benedicto XVI. Dando incon-
dicionalmente su “espacio vital” a Dios, María enseña, a un mundo celoso 
de su libertad, “que Dios no oprime nuestra vida, sino que la eleva y a la 
hace grande”. La función que María tiene hacia nosotros, es poner nuestros 
pasos en el camino de Dios. Esta Madre nos gana para Dios. “Haced lo que 
mi Hijo os diga” (Jn 2, 5). El que ama la Virgen de verdad, sabe que María 
frena los malos deseos, apacigua las pasiones, derriba el orgullo, destierra 
los vicios, deshace la frivolidad de la vida, y, refrenando los impulsos noci-
vos del corazón y del espíritu, nos trae la paz verdadera y nos confirma en 
el camino de la salvación. 

Al terminar me viene al recuerdo una experiencia del Papa Francisco, 
que ahora es la mía y seguramente también la vuestra. En una carta a los 
sacerdotes deja escrito esto: “Cada vez que voy a un Santuario Mariano, me 
gusta “ganar tiempo” mirando y dejándome mirar por la Madre, pidiendo la 
confianza del niño, del pobre y del sencillo que sabe que ahí está su Madre 
y es capaz de mendigar un lugar en su regazo. Y en ese estar mirándola, 
escuchar una vez más como el indio San Juan Diego: «¿Qué hay hijo mío 
el más pequeño?, ¿qué entristece tu corazón? ¿Acaso no estoy yo aquí, yo 
que tengo el honor de ser tu madre?» Mirar a María es volver «a creer en lo 
revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y 
la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes”. 

Madre de Dios de Monte – Toro, acompaña a la Iglesia que peregrina en 
Menorca. Tú que has cobijado siempre a tu materno abrigo a los hijos de 
esta tierra, bendice este pueblo que te reconoce como Patrona, conserva 
siempre el tesoro de la fe en sus familias y, al confiarte sus cuitas, atiende 
misericordiosa sus plegarias acudiendo a sus necesidades materiales y espi-
rituales, perseverando fieles, con corazón puro y firme en el amor de Dios 
y el servicio a los hermanos imitándote a Ti. Madre de Dios de Monte Toro, 
ruega por nosotros (Mare de Déu del Toro, prega per nosaltres). Que así sea. 
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HOMILÍA DE S.E.R.MOnS. BERnARDITO C. AUZA, 
En LA S.I. CATEDRAL DE MEnORCA

“Pascua del Enfermo” - VI DOMIngO DE PASCUA
Domingo 9 de mayo de 2021

Excelencia Reverendísima, Monseñor Francisco Conesa 
Excelentísimo Cabildo Catedralicio, 
Sacerdotes concelebrantes, 
Miembros de las asociaciones que colaboran en la pastoral de la salud,
Hermanos todos en Cristo: 

Un saludo de parte del Santo Padre, a quien tengo el honor de representar 
en España, extendido a cuantos siguen también la Celebración eucarística 
a través de los medios de comunicación. Muy en especial a los enfermos, 
entre los cuales se encuentran los aquejados en este tiempo de pandemia que 
nos asola en todas partes. A todos, la cercanía del Papa Francisco y su con-
fortadora bendición. A todos, especialmente a los más pobres y marginados, 
el Papa les expresa su cercanía espiritual, al mismo tiempo que les aseguro 
la solicitud y el afecto de la Iglesia (Cf. Mensaje para la XXIX Jornada 
Mundial del Enfermo, 11/02/2021).

Como también ocurre en otros lugares con el Día del Enfermo que, como 
bien sabéis, está asignado el 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de 
Lourdes, sin embargo, pastoralmente es tenido en cuenta durante la Pascua. 
Es evidente la unión, a la luz del acontecimiento Pascual, de esta realidad 
de fragilidad. Para esta situación lábil, la palabra de Dios hoy proclamada, 
tiene, indudablemente, un mensaje que ilumina y empeña. 

No podemos ni imaginar el amor que Dios tiene por cada uno de noso-
tros. Excede nuestra capacidad de valorarlo precisamente. Las pruebas de 
su amor están en el hecho de habernos creado y redimido, y ambas cosas 
no se apoyan en que en nosotros exista algo que a Él le obligue. Dios tiene 
la iniciativa siempre, ha sido decisión suya a causa de su bondad y miseri-
cordia. Mirándonos con predilección gratuita, no solo nos ha dado la vida 
que se desarrolla en los límites de este mundo, sino que, en una indecible 
manifestación de amor, el Padre entregó a su Hijo, que, amorosa y libre-
mente, aceptó la muerte por nosotros procurándonos la salvación en su obra 
redentora, y nos hace participar de su vida. Esto es, el amor que nos hace 
“hijos de Dios”. 

El Padre tomó la iniciativa de crearnos, y el Padre tomó también la ini-
ciativa de “enviarnos a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros 
pecados”. El Padre envía al Hijo, y el Hijo, aceptando, multiplica los efec-
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tos de la bondad divina con el ofrecimiento de sí mismo, como declara en 
el evangelio: “nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos”. Nos levanta así el Hijo de una vida natural a otra sobrenatural, de 
forma que íntima e inconcebiblemente, lo divino y lo humano, sin confun-
dirse, ambas dimensiones se armonizan y se compenetran en lo concreto. 

“Como el Padre me ha amado así os he amado yo…” “Como” y “así” son 
términos que nos admiran. Es decir, que nadie nos amó ni puede amarnos 
como nos ama Cristo. Un amor generoso, tierno, y que infunde fortaleza, 
nos inunda de caridad y nos santifica.  

Pero claro, este amor suyo, nos pide correspondencia: “permanecer en 
mi amor”. Sabe bien el Señor que ese amor en nosotros, descubrirlo y 
comprometernos con él, nos hace realmente felices. Nos trae la alegría, y la 
alegría en plenitud. Hemos sido creados por El y para El. Ha padecido por 
nosotros. Ha resucitado para llevarnos a su reino. No cabe la tristeza y el 
desánimo. Sabe el Señor que pidiendo nuestro amor, con todas las fuerzas 
que podamos, ese amor de Dios, nos hace felices. Y ese amor se muestra, 
como dice Jesús: “si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi 
amor”, porque el amor se prueba con las obras. Y en esas obras, también 
nos vamos dejando a nosotros mismos. A ejemplo de Jesús mismo que, esta 
palabra de ahora en la que afirma su amor por el Padre, la expone en otro 
momento del mismo evangelio explicando su pasión y afrentosa muerte 
de este modo: “el mundo ha de conocer cómo amo al Padre”. Ver a Cristo 
crucificado, es ver cómo el Hijo ama al Padre. Y cómo el Hijo nos ama a 
nosotros. Nos ama entregándose como “víctima de propiciación”. Y de esa 
entrega, que es el amor, brota la alegría. 

La alegría está en el amor de Dios, la encontramos ya aquí, a pesar el 
sufrimiento y la contradicción, en amar su voluntad practicando la virtud. 
No la da la posesión de las riquezas ni de cualquier bien que pasa. 

Hemos escuchado también: “Este es mi mandamiento, que os améis unos 
a otros como yo os he amado”. Se trata de un pilar de la Alianza Nueva: El 
mandamiento nuevo. Nuestro Señor Jesucristo nos trajo una nueva y riquí-
sima forma de amor. La manifestó con su vida, y la enseño con sus palabras 
y ejemplo. Y, además, nos otorga la fortaleza con su gracia, sin la cual nos 
sería imposible practicarla. El mismo quiere que nos amemos, tomando la 
iniciativa de estimar a los demás, aún sin esperar de ellos retribución, y 
estando dispuestos a darlo todo por el prójimo, hasta la propia vida, tenien-
do por principio la manera como somos amados por El, que, dándonos a 
conocer la relación que desde la eternidad mantiene con su Padre, manifies-
ta el amor que infunde la bondad y nos trasforma. 
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Nuestro amor a Dios y al prójimo tienen por referencia, en esta palabra de 
Cristo hoy en el evangelio, la comunicación mutua en seno de la Trinidad 
Santísima, en la mutua relación de las Personas divinas. Así, instruido por el 
divino Maestro, la preocupación de San Juan en su carta, es la de la caridad 
que debe reinar entre los miembros de la Iglesia para que se manifieste el 
amor de Dios mismo. El amor fraterno es efecto y al mismo tiempo mani-
fiesta el amor de Dios. Con el amor fraterno nos es dado revelar el amor de 
Dios y el envío del Hijo que se entrega. Pero sólo podemos hacerlo a través 
de una comunidad que sea señal del amor de Dios, es decir, que viva en 
la unidad de la caridad. Caridad que, como también nos enseña la primera 
lectura, no tiene acepción de personas. 

Queridos hermanos, el mensaje del evangelio de hoy, el amor, llega a toda 
situación, privilegiadamente en el enfermo, pues ésta es la manifestación 
más extrema de la pobreza e indefensión de la naturaleza humana. Con el 
amor de Dios, el enfermo recibe, no un consuelo capilar, superficial, sino 
una luz para ver junto así a Cristo, que solo por amor, ha tomado sobre sí 
toda dolencia, y también nos llama a todos los demás a practicar el amor 
solicito, practicando el amor fraterno que hemos reflexionado en la acogida, 
por parte del hogar o de la sociedad, a estos hermanos nuestros que sufren, 
y hacia los que tenemos obligación de seguir haciéndoles sentirse queridos 
y valorados. 

Los debates surgidos, no solo aquí, sino en diversos países, que afectan 
al valor de la vida y su cuidado, ha sido ocasión de repetidas manifestacio-
nes por parte del Santo Padre su defensa desde su inicio hasta su natural 
desenlace. Los Sres. Obispos en la Conferencia Episcopal han ofrecido la 
palabra del evangelio en cada momento preciso. En el respeto a la verdadera 
dignidad de toda vida humana, el Papa ha expresado que cada hombre o 
mujer enfermo sea “acompañado con conciencia, inteligencia y corazón”, 
especialmente en las situaciones más graves. 

Queridos fieles que, bien organizados, trabajáis en la pastoral de la salud, 
muchas gracias. O felicito y no cejéis en el empeño de proclamar el evan-
gelio de la vida. Se nos ofrecen hoy ideologías de la muerte. Unas veces 
identificando vida con “calidad de vida” entendiendo por tal el bienestar 
físico y otros éxitos. Aquí cabe observar que en el evangelio el “sufrimien-
to” no afecta a la dignidad humana negándola como tal. Quienes atendéis 
a la pastoral de la salud, sabéis que la asistencia del enfermo “no depende 
solo de las medicinas, sino también de la asistencia del corazón, procurando 
acomodarse a la persona que sufre y saliendo al encuentro de sus necesida-
des” (Santa María Josefa del Sgdo. Corazón) 
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A vosotros enfermos, no estáis solos, os acompaña Jesús y María, os acom-
paña la Iglesia que nace el sufrimiento de su Señor y ve en el amor al prójimo, 
especialmente el más débil, la expresión de su espíritu que nace de la familiari-
dad con su fuente que es Dios amor, Dios Uno en su comunión de personas. Así 
nos lo ha dicho el señor Hoy. La Iglesia os mira asociados con María al pie de 
la cruz, a la Pasión redentora. En ese amor que hemos contemplado en el evan-
gelio de hoy, confiad en la eficacia de vuestro dolor para la salvación del mundo 
(Cf. Oración 2ª después de la administración de la Unción de Enfermos). Tiene 
sentido, aunque no podamos tener una idea que acapare todo. Tampoco la tene-
mos de la misma vida, ni, como hemos visto, del amor mismo de Dios. Dios es 
más grande y nos quiere dejar en la amistad y confianza.

Asimismo, cuántas gracias tenemos que dar por los que nos cuidan. Ahora 
en este tiempo de la pandemia, cuantas páginas verdaderamente han escri-
to cada día heroicas los profesionales de la salud. En algunos casos, han 
sufrido también no solo el riesgo, más también la muerte. Entre los mismos 
sacerdotes, también, en el ejercicio del sagrado ministerio no han quedado 
inmunes, y, por el número de clero, siempre serán muchos, como así ha 
ocurrido en Méjico, India, en España… 

Por último. Ponemos nuestros ojos en María. Ayer celebrábamos con gozo 
a vuestra Patrona, Nuestra Señora la Virgen de Monte Toro. Ella siempre 
despierta en lo más íntimo confianza, gozo y consuelo. Sabemos que una 
madre hace todo por su hijo. La invocamos para que nos haga crecer en el 
amor de Dios y de nuestros hermanos, para que valientemente nos compro-
metamos también en esta hora en el anuncio del evangelio del amor y de 
la vida. Le pedimos por todos nuestros enfermos, por cuantos con solicitud 
les cuidan en el compromiso del amor fraterno. “Salus infirmorum, ora pro 
nobis” (Salud de los enfermos, ruega por nosotros). Amén. Que así sea.

CARTA DE AgRADECIMIEnTO DE S.E.R. 
MOnS. BERnARDITO C. AUZA

Madrid, 14 de junio de 2021
Nº 4818/21

Excelencia reverendísima:
Con ocasión de mi reciente visita a la Diócesis de Menorca, me es muy 

grato hacerle llegar un vivo agradecimiento por las gentilezas dispensadas, 
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asegurándole también que quedarán en mi recuerdo las apreciadas manifes-
taciones de afecto y de comunión con todos los diocesanos, los que pude 
saludar y los que se hicieron presentes, para con el Santo Padre, el Papa 
Francisco.

Le quedo muy agradecido por el vivo contacto con esa querida Iglesia 
particular gracias al programa propuesto, bien estudiado por Vuestra 
Excelencia. Ha sido para mí ocasión propicia para conocer el clero, a los 
miembros de la vida consagrada, religiosos y religiosas, y la realidad de la 
Diócesis en su conjunto. Asimismo, le manifiesto mi gratitud por el desa-
yuno organizado en la finca de una familia muy amiga y trabajadora, y el 
almuerzo en Mahón con los miembros del Colegio de Consultores.

Correspondiendo a su apreciada cortesía, y asegurándole un particular 
recuerdo en la oración para que el Señor derrame sus bendiciones sobre 
cuantos ha confiado a su caridad pastoral, aprovecho la oportunidad, Sr. 
Obispo, para saludarle con todo afecto en el Señor.

† Mons. Bernardito C. Auza
nuncio Apostólico
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PLA DIOCESÀ DE PASTORAL

AVALUACIÓ DEL PLA PASTORAL DIOCESÀ 2020-2021
(Resum de les aportacions)

1.- Avaluació de les accions realitzades per créixer com Església 
samaritana, al servei de la persona humana
Acció 1.- Reforçar i consolidar les Caritas parroquials

En general, les parròquies assenyalen que han complit aquest objectiu, 
especialment:

-	 S’ha sensibilitzat a la gent de la comunitat parroquial recordant 
l’existència de persones que passen necessitat (immigrants, margi-
nació post-pandèmia,...)

-	 S’han fet en gairebé totes les parròquies campanyes extraordinàries 
de recollida d’aliments, en les que s’han implicat joves, confraries 
i altres grups. S’assenyala que els feligresos van ser molt solidaris.

-	 La majoria de parròquies disposen de serveis de distribució d’ali-
ments, que ha estat necessari multiplicar, davant la crisi social i 
econòmica. Una parròquia ha posat en marxa aquest servei.

-	 Moltes parròquies han reforçat amb voluntariat adult i jove l’acció 
de Caritas Parroquial. Alguns eren voluntaris esporàdics; però altres 
continuen en els grups de Caritas. 

-	 S’han potenciat les ajudes a la Caritat. Han augmentat els donatius 
tant personals com d’empreses. Algunes parròquies i grups han con-
tribuït i recolzat el Fons Diocesà de solidaritat

-	 Molts subratllen que han millorat l’acollida i el servei als més pobres
-	 S’ha crescut en altres aspectes d’atenció primària (acollida residència 

temporal, atenció a una vesina gran, facilitar feina a un temporer, etc.)
-	 La comunitat de st. Miquel ha creat “El Centre socio-educatiu”
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Acció 2.- Acompanyar a les persones que viuen en soledat
Tot i que aquesta acció ha estat limitada per causa de la pandèmia, les 

parròquies assenyalen:
-	 Algunes han fet una recerca de persones que estesin soles, per tal 

d’organitzar visites puntuals o continuades.
-	 Algunes parròquies han contat amb un grup de persones (o “xarxa de 

companyia”) que han realitzat tasques d’acompanyament a persones 
i llars amb dificultats. Altres diuen que han intentat posar en marxa 
aquest grup de voluntaris, però el fet de la pandèmia que vivim ha 
dificultat moltíssim el bon funcionament.

-	 Quan s’ha pogut hem anat a visitar els malalts, duent-los la 
comunió. Algú diu que aquests visitadors gairebé no han pogut 
desenvolupar el seu treball, a causa de la necessària prudència en 
situació de pandèmia. Es subratlla també la dificultat de visitar els 
geriàtrics.

-	 Molts han mantingut contacte telefònic amb les persones que no 
podien sortir de casa seva i els ancians tant els particulars com els 
que viuen a les residències de gent gran.

Acció 3.- Obrir-nos a les necessitats de tot el mon, especialment dels 
països més pobres

En relació a aquesta acció, les parròquies:
-	 Han fomentat la pregària per les necessitats de tot el món, especial-

ment els països més pobres (aprofitant les campanyes de DOMUND 
i Mans unides)

-	 Han treballat conscienciant que la dimensió de la caritat no pot que-
dar sols amb l’atenció als problemes de Menorca 

-	 La recollida d’ajudes per a projectes missioners no s’ha aturat per 
res durant la pandèmia.

Acció 4.- Revisar el projecte diocesà d’iniciació cristiana
Els catequistes de 10 parròquies, dos arxiprestats i un centre de catequesi 

han treballat el projecte i han presentat les seves observacions.

Acció amb la família 1.- Que cada parròquia tingui un matrimoni 
responsable de promoure la pastoral familiar

8 parròquies han complit l’objectiu i han presentat un matrimoni
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Acció amb la família 2.- Acompanyar als matrimonis joves
Sobretot s’ha prestat més atenció als pares de la catequesis i a les parelles 

que venen per casar-se o per celebrar algun sagrament dels seus fills.

Acció amb els joves 1.- Animar els grups d’adolescents (postcomunió)
Algunes parròquies han ofert als infants de primera comunió la possibili-

tat de formar un grup de post per tal de que hi hagi una continuïtat.

Acció amb els joves 2.- Organitzar alguna activitat oberta als joves 
que no formen part dels grups d’Església

Des de el Secretariat d’infància i joventut s’han fet vàries activitats 
per apropar-se a tots els joves de la Diòcesis (Sortides Camí de Cavalls, 
Formació Agents de Pastoral, Cine Espiritual i Trobada amb els confirmats 
i amb els fillets de poscomunió).

2.- Valoració de la marxa d’aquestes accions
En general, la valoració es positiva. L’esperit del bon samarità ha calat en 

la comunitat i en els grups. 
Es valora molt la integració de voluntaris. Gràcies a la crida de voluntaris 

per formar el grup de Caritas Parroquial s’ha incrementat el número de 
persones involucrades a la parròquia així com la gent jove.

Les activitats, com tot en general, han quedat molt condicionades per la 
situació de pandèmia que hem viscut durant el curs. A causa de la pandèmia 
s’ha reduït notablement la participació de fidels en la vida sagramental. 
S’han reduït, especialment, les celebracions de batejos i matrimonis; també, 
l’assistència a l’eucaristia diària i dominical. Alguns noten que degut a la 
pandèmia es nota una desil·lusió i desànim, poques ganes de fer (especial-
ment els preveres i alguns animadors en la fe).

D’altra banda, la pandèmia ens ha fet descobrir que hem de ser “anima-
dors” de les nostres comunitats. La pandèmia ens comunica un avís impor-
tant: més que viure una pastoral d’activitats, que també, hem de viure una 
pastoral de relació cordial entre tots els membres de la comunitat, i una 
seriosa formació i sana vivència espiritual.
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PROgRAMA PASTORAL PER AL CURS 2021-2022

OBJECTIU:

CRÉIXER COM ESGLÉSIA DE PORTES OBERTES: COMUNITÀRIA, 
ACOLLIDORA, SAMARITANA I EN SORTIDA

LEMA: SURT PELS PLACES I CAMINS
TEXT DE REFERÈnCIA: 
Paràbola dels convidats al banquet (Lc 14, 15-24; Mt 22, 1-10)
CAMPS PRIORITARIS D’ACCIÓ
Assenyalam dos camps prioritaris d’acció, a on van dirigits els nostres 

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

PROgRAMACIÓ CURS 2021-2022
UnA ESgLÉSIA QUE SURT A AnUnCIAR L’EVAngELI

“Insisteix que vengui gent fins que s’umpli la casa” (Lc 14, 23)
Aquest curs es posarà l’accent en la necessitat d’apropar-se als que s’han 

allunyat de la vida de l’Església, als que viuen en la indiferència i també als 
que, estant integrats en l’Església, viuen rutinàriament la fe.

Accions a realitzar:
1.- Que el primer anunci de l’Evangeli estigui present en tota la acció 

pastoral
El Papa Francesc ha insistit que el primer 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. “No hi 
ha res més sòlid, més profund, més segur, més dens i més savi que aquest 
anunci” (EG 164). Hem de animar a tota la comunitat perquè es impliqui 
en aquest anunci.

2.- Encoratjar el testimoni personal de vida dels creients
Que a nivell personal i cadascun dins el seu entorn (família, amics, feina.. 

etc.. ) doni testimoni de vida evangèlica. Hi ha que perdre el respecte i la por 
en el moment de manifestar la nostra fe però sense caure en el proselitisme. 
Que la gent que està al nostre voltant s’en doni compte, detecti, que som 
testimonis de l´amor de Jesús.

Des de la Diòcesi es podrien organitzar jornades en que s’exposi el testi-
moni de conversos.
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3.- Incidir en la presència dels cristians en la vida pública
Promoure la presencia del cristians en els diferents espais de la vida 

pública: el món de la cultura, del treball, de la política o de la educació. 
Plantejar-nos a quins espais no hi ha presència cristiana. I acompanyar als 
cristians que estan implicats en aquestes tasques.

4.- Animar la presència dels cristians en els mitjans de comunicació social 
i millorar els que ja tenim

Tenir cura i participació en els mitjans de comunicació local. Estar pre-
sents a les xarxes socials: estar a la palestra dels principals fòrums del nostre 
temps amb un missatge i una presentació atractiva. Millorar la imatge de 
l’església als mitjans de comunicació, i cuidar el llenguatge, que sigui més 
entenedor per la gent d’avui. Presentar un pla de comunicació del Bisbat 
(Gabinet de comunicació) i assumir-ho.

Accions amb la família:
Potenciar el diàleg i l’acollida de les famílies que venen a les parròquies
Posar en marxa accions encaminades a l’atenció i acollida de les famílies 

que venen a les parròquies per la catequesi o que s’acosten a rebre els sagra-
ments o també perquè tenen necessitats. Seria important crear espais de 
trobada, de convivència i de participació de les famílies sense oblidar-nos 
d’ajudar-los a comprometre’s en dur una vida cristiana i integrar-se a la 
comunitat.

Accions amb els joves:
Promoure accions conjuntes de pastoral juvenil a nivell arxiprestal
Es tracta de promoure accions conjuntes a nivell arxiprestal per donar 

acollida als joves de les diferents comunitats. Convé concentrar forces 
arxiprestalment (sense que açò vulgui dir oblidar lo parroquial) i fomentar 
trobades juvenils a nivell parroquial, arxiprestal i diocesà.

Durant el proper curs: 
ü	Continuarà la visita pastoral del Sr. Bisbe a les parròquies (Ferreries 

i Ciutadella)
ü	Seguirem celebrant l’Any de la família – Amoris laetitia
ü	Posarem en marxa la fase diocesana de el Sínode dels bisbes sobre 

la sinodalitat.
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CRònICA DIOCESAnA

ADMISSIÓ COM A CAnDIDATS A LES ORDES SAgRADES

En el diumenge de l’octava de Pasqua, van ser admesos com a candidats 
a les ordes sagrades els seminaristes Antoni Salord Camps i Jaume Denclar 
Quevedo. Dissabte dia 10 d’abril es va celebrar l’admissió den Toni Salord 
a la Catedral de Menorca, acompanyats per nombrosos membres de Centre 
Catequístic de Sant Miquel. Diumenge dia 11, a la parròquia de l’Roser 
d’Es Castell va ser admès en Jaume Denclar.

El Sr. Bisbe va expressar als dos seminaristes la necessitat de cuidar a par-
tir d’ara amb més intensitat la seva vocació, amb l’ajuda del Seminari, dels 
companys i de tota l’Església, sent important el seu creixement personal en 
dues direccions: d’una banda, “l’encontre amb Crist, que es produeix en la 
fe i es sustenta en la pregària confiada”, i, d’una altra, “el desig de portar 
Crist als germans, en el zel per l’Evangeli, perquè són molts els que els 
esperen en aquesta Església de Menorca”.

CONSELL PASTORAL DIOCESÀ

CRònICA CORRESPOnEnT A LA SESSIÓ
DEL DIA 15 DE MAIg DE 2021

Aquesta reunió del Consell Pastoral Diocesà va tenir lloc al Toro, sota 
la presidència de Mons. Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca a les 
10.30h del matí.

Es va tractar el següent ordre del dia.
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1.- Oració inicial
2.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (s’adjunta)..
3.- Avaluació del curs pastoral 2020-2021.
4.- Línies de programació diocesana per al curs 2021-2022.
5.- Directori pastoral per a la iniciació cristiana: observacions i aprovació.
6.- Decisió sobre la Trobada Diocesana programada per al dia 12 de juny.
7.- Informacions, precs i suggeriments.

1 i 2.- PREGÀRIA I ACTA
La reunió va començar amb una pregària i a continuació s’aprovà l’acta 

de la sessió anterior
3.- AVALUACIÓ DEL CURS PASTORAL 2020-2021.
Després de llegides i comentades les aportacions fetes per parròquies, 

comunitats, àrees, secretariats i moviment, que el Sr. Bisbe ha resumit en 
un document, es fa una valoració positiva, destacant que s’ha dut a terme 
un gran esforç, i a més s’ha crescut en el tema de l’acció caritativa, a pesar 
de les dificultats motivades per la pandèmia.

4.- LÍNIES DE PROGRAMACIÓ DIOCESANA PER A EL CURS 2021-
2022.

El proper curs té com a objectiu créixer com “una Església que surte a 
anunciar l’Evangeli”. Després de llegir i comentar les respostes rebudes, 
s’arriba a les següents conclusions de cara al pròxim curs:

“1. Que el primer anunci de l’Evangeli estigui present en tota la acció 
pastoral.

2. Encoratjar el Testimoni personal de vida dels creients.
3. Incidir en la presencia dels cristians en la vida pública.
4. Animar la presencia dels cristians als mitjans de comunicació social i 

millorar a els que ja tenim”.
“Accions amb la família: Potenciar el Diàleg i l ‘acollida de les famílies 

que venen a les parròquies.”
“Accions amb els joves: Promoure accions conjuntes de pastoral juvenil 

a nivell Arxiprestal”.
Durant el proper curs és continuarà la visita pastoral del Sr. Bisbe a les 

parròquies de Ferreries i Ciutadella, i és seguirà celebrant l’Any de la 
Família - Amoris Laetitia.

La Sra. Isabel Serra incidí en la importància de la formació dels laics, 
i demanà una posada en comú per part del clergat per a determinar quina 
formació s’ha d’impartir, qui rep aquest encàrrec, .., en definitiva , redefinir 
l’Escola bàsica, simplificant i reorientant els continguts ... 
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Mn Antoni Fullana va explicar que es presentarà el Pla de Comunicació, 
que ja està elaborat per l’equip de mitjans.

El programa pastoral fou aprovat per unanimitat.
5.- Directori PASTORAL PER A L’INICIACIÓ CRISTIANA: 

OBSERVACIONS I APROVACIÓ.
El Sr. Bisbe inicià l’exposició d’aquest punt remarcant la gran impor-

tància d’aquest Directori Pastoral com a guia de les nostres Parròquies i 
Comunitats, amb l’objectiu de “actualitzar les normes i orientacions per 
a la iniciació cristiana a la Diòcesi de Menorca”, fruit d’una gran tasca 
iniciada ja al curs 2018-2019, disposant en juny 2019 del primer esborrany, 
que va ser distribuït al febrer 2020, i per mor de l’estat d’alarma i de la 
publicació d’un Directori de la Santa Seu, al setembre de 2020 es va poder 
distribuir el segon esborrany.

Es constatà que la participació en la reflexions no ha estat molt nombrosa; 
-que segueix havent-hi una tendència a d’immobilisme, a una certa actitud 
de no canviar res; -que hi por a exigir massa i que en conseqüència la gent 
s’allunyi. Igualment es considera important concretar les normes comunes, 
encara que hi pugui haver una molt variada casuística.

Finalment explica que el text final que es presenta a votació no conté molt 
de canvis respecte a l’esborrany repartir. 

Després d’un enriquidor diàleg, es va aprovar per unanimitat la redacció 
del text presentat a la reunió i que entrarà en vigor el pròxim curs.

6-. DECISIÓ SOBRE LA TROBADA DIOCESANA PROGRAMADA 
PER EL DIA 12 DE JUNY.

En aquest punt el Sr. Bisbe recordà que l’any passat no es va poder cele-
brar la Trobada Diocesana a causa de l’Covid, substituint-la per una pre-
sentació arxiprestal a principi de curs emmarcada en un àmbit de pregària. 
Donat l’èxit d’aquesta presentació d’objectius es creu que aquest any hem 
de repetir el mateix.

7.- AVANÇ DEL CALENDARI DIOCESÀ PER A EL CURS 2021 - 
2022.

Es presentà una proposta de calendari diocesà per al proper curs 2021-
2022 en el qual s’han incorporat els actes, reunions i jornades més relle-
vants, i a què s’aniran afegint altres actes segons vagin sorgint.

8.- INFORMACIONS, PRECS I SUGGERIMENTS.
En aquest punt, el Sr. Bisbe informà:
-La visita del Sr. Nunci, Mons. Bernardito Auza, amb motiu de la festa de 

la Mare de Déu del Toro.
-La Setmana de la Família – Amoris Laetitia, del 12 a el 16 de maig. 
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-”Diàleg amb el Bisbe” amb el tema “Els diners de l’Església”.
-Es recordà que el dia 10 de juliol tindria lloc l’ordenació sacerdotal del 

Diaca Pau Pons.
-La Sra. Isabel Serra informà que es realitzaria una Ponència virtual del 

Congrés de Laics.

CONSELL PRESBITERAL

CRònICA DE LA SESSIÓ DEL 26 DE MAIg DE 2021

Es va reunir al Toro, el dimecres 26 de maig de 2021, presidit pel Bisbe 
Francesc. Es van tractar el següents temes:

1. OBSERVACIOnS AL DIRECTORI PASTORAL PER A LA 
InICIACIÓ CRISTIAnA I APROVACIÓ

El tema ja havia estat tractat al passat consell pastoral diocesà (15-05). 
Aquesta és la darrera redacció de l’esborrany del projecte de directori l’ela-
boració del qual s’inicià el curs 2018-19 amb una àmplia consulta feta pel 
secretariat de Catequesi als grups de catequesi i parròquies de la diòcesi; sobre 
la base d’aquesta consulta es redactà un primer esborrany que els grups no van 
poder	acabar	d’estudiar	degut	al	confinament	de	la	pandèmia	el	març	de	2020;	
mentrestant la Santa Seu publicà el mes de març de 2020 un directori general 
de Catequesi per a tota l’Església, la qual cosa obligà a fer una nova redacció 
de l’anterior projecte incorporant-hi elements del nou directori general. La 
nova redacció del projecte estava llest el setembre de 2020 i era enviat als 
grups per al seu estudi. Recollides les aportacions dels grups, el Bisbe amb el 
Director del secretariat de Caquetesi Vicent Llabrés han incorporat al directori 
les aportacions que han cregut més convenients, i aquesta és ara la darrera 
redacció	que	tenim	abans	de	la	seva	aprovació	definitiva.

El Bisbe comenta els canvis introduïts en aquesta darrera redacció. A con-
tinuació, s’obrí un debat entorn d’algunes qüestions: el despertar religiós, 
l’edat d’inici de la catequesi i els batejos en centres no parroquials. El Bisbe 
remarcà que l’eix central del directori és el procés de la iniciació cristiana, i 
que aquest document hauria de servir perquè com a diòcesi caminem junts, 
encara que s’hagin de tenir en compte les particularitats de cada lloc i de 
cada família o persona. Per açò serà convenient cada any centrar-nos en un 
punt i després anar-lo revisant en vistes a una gradual i efectiva aplicació.
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El directori quedà així aprovat, i serà publicat en català i en castellà segons 
el format d’altres llibrets de caire pastoral ja editats per la diòcesi i entrarà 
en vigor el curs pròxim.

2. AVALUACIÓ DEL CURS PASTORAL 2020-21
Es considerà un document resum d’aquesta avaluació que revisava les di-

ferents accions realitzades per créixer com església samaritana al servei de 
la persona humana: reforçar i sensibilitzar les Caritas parroquials, acompa-
nyar les persones que viuen en soledat, obrir-nos a les necessitats de tot el 
món, especialment dels països més pobres, revisar el projecte diocesà d’ini-
ciació cristiana, accions amb la família i acció amb els joves.

Es va constatar un consens general en la valoració positiva de les accions 
realitzades, tot i reconèixer que la pandèmia ha condicionat i frenat moltes 
iniciatives, encara que també ens ha avisat que hem de tenir una relació més 
cordial entre els membres de la comunitat.

3. LÍnIES D’ACTUACIÓ PER AL 2021-22
L’objectiu del darrer any del pla pastoral és “una església que surt a anun-

ciar l’Evangeli” tenint com a text evangèlic de referència el verset extret 
de la paràbola del convit segons Lc 14, 23: «surt pels camins i pels horts 
i insisteix que entri gent fins que s’ompli la casa». D’entre els diferents 
suggeriments recollits en el col·legi de consultors es van prioritzar aquests 
punts que aquí s’enuncien d’una forma general i que hauran d’acabar de ser 
concretats per les parròquies i altres organismes diocesans:

•	 fer present el PRIMER ANUNCI en tota la pastoral
•	 encoratjar el TESTIMONIATGE personal dels creients cadascú en 

el seu entorn
•	 fomentar la PRESÈNCIA dels cristians en la vida pública
•	 tenir cura de la presència cristiana en els MITJANS DE 

COMUNICACIÓ locals
•	 en relació amb la FAMÍLIA: potenciar el diàleg i l’acollida de les 

famílies que vénen a la parròquia
•	 en relació amb el JOVENT: promoure accions conjuntes a nivell 

arxiprestal.
Per altra banda, es va dir que quedava també pendent la visita pastoral 

del Bisbe a la parròquia de Ferreries i a les de l’arxiprestat de Ciutadella. 
Així mateix es recordà que l’Any de la Família encara no ha acabat tot i les 
activitats que ja s’han realitzat d’una forma intensiva durant aquest mes de 
maig.
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El Bisbe ens donà a conèixer una informació d’última hora: el 17 del 
proper octubre, per decisió del Papa Francesc, s’iniciarà la fase diocesana 
del	pròxim	sínode	dedicat	a	la	sinodalitat.	Aquesta	fase	durarà	fins	al	mes	
d’abril de 2022, i serà prèvia a una reunió pre-sinodal que prepararà, amb les 
aportacions rebudes, el document de treball del sínode.

4. AVALUACIÓ DE LES REUnIOnS ARXIPRESTALS DE
CAPELLAnS 2020-21 I PROgRAMACIÓ DEL CURS PRòXIM
2021-22
S’està	 d’acord	 que	 aquestes	 reunions	 són	 profitoses	 ja	 que	 faciliten	 el	

compartir, a partir dels temes del llibre, unes vivències i maneres de viure la 
nostra identitat pastoral, encara que hem trobat a faltar unes preguntes que 
ajudessin	a	la	reflexió.	Es	valora	també	el	fet	de	poder	dinar	junts.	Així	i	tot	
no sempre s’ha pogut equilibrar bé el temps dedicat al tema del llibre amb el 
dedicat a l’intercanvi pastoral. De l’arxiprestat de Ciutadella lamenten que, 
pel fet de començar la trobada amb el dinar perquè també hi puguin esser 
els qui tenen un horari de feina el matí, llavors els queda poc temps per a 
l’estudi i l’intercanvi.

De cara a l’any que ve es suggereixen alguns publicaciones. En quant als 
temes d’estudi es diu que seria bo que anessin seguits d’unes preguntes per 
a	la	reflexió	i	el	diàleg.

5. InFORMACIOnS:
a. Trobada diocesana de fi de curs
Prevista en principi per al dissabte 12 de juny, s’informa que en el Consell 

pastoral diocesà es va decidir fer-ho com antany, per arxiprestats i no ara 
sinó	a	finals	de	setembre.	Consistirà	en	una	pregària	i	exposició	del	tema	re-
latiu al pla pastoral. A cada arxiprestat decidiran en quin local fer-se cuidant 
bé l’acústica i la comunicació perquè arribi clara a tots els assistents.

b. Acords del fons de sustentació del clergat
Es reparteix un document on consten els criteris per a la retribució dels 

preveres en actiu: retribució base de 14 mensualitat de 1037,08€ bruts, 
1025,88€ nets per al present 2021. També s’aclareix qui té i qui no té dret 
a percebre aquesta retribució. I també la retribució dels capellans jubilats 
que seria igual que la dels actius, i que la pensió pagada a les cases sacer-
dotals no ha d’excedir del 75 % de la retribució base. S’afegeixen alguns 
complements relatius als estipendis, l’habitatge, desplaçaments i necessitats 
extraordinàries,	i	finalment	es	fa	una	crida	a	contribuir	lliurement	i	voluntà-
riament al fons de sustentació per part dels capellans.
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S’obre un debat sobre alguns aspectes relacionats amb aquests temes: el 
dèficit	de	les	cases	sacerdotals,	l’habitatge	parroquial,	el	cas	dels	capellans	
secularitzats. El Bisbe aclareix que els capellans no som contractats per la 
diòcesi i per açò mateix estem en una situació de règim especial, i açò fa que 
no tinguem tots els mateixos drets socials d’altres treballadors.

c. Calendari pastoral diocesà
Es feu una ullada ràpida al calendari per veure quines jornades i activitats 

ja estan previstes i quines altres encara s’han de concretar d’aquí a setembre 
a	fi	de	donar-li	la	redacció	definitiva.

La reunió va acabar amb diverses informacions sobre temes d’interés.

CELEBRACIÓ DE LA SETMAnA DE LA FAMÍLIA

Del 12 al 16 de maig es va desenvolupar a la nostra Diòcesi la “Setmana 
de la família - Amoris laetitia”, en ocasió de l’Any de la família convocat 
pel Papa Francesc. Durant aquesta setmana, en diverses conferències i 
testimonis, es va exposar la doctrina de l’Exhortació Apostòlica signada fa 
cinc anys.

Els actes van començar el dimecres dia 12 de maig amb un cinefòrum al 
teatre de Sant Miquel (Ciutadella). Es va projectar la pel·lícula “Cosas que 
importan” (One true thing, 1998) i després, dirigits per en Basi Martí es va 
desenvolupar un diàleg sobre la mateixa.

El dia següent, 13 de maig, van donar començament unes jornades de 
formació permanent al clergat dirigides per en Xosé Manuel Domínguez 
Prieto, doctor en filosofia i director de l’Institut de la Família d’Ourense, 
sobre “L’art d’acompanyar matrimonis i famílies. Mètode i eines”. Aquestes 
jornades es van perllongar fins al divendres dia 14. A la tarda del dia 13 de 
maig, el professor Domínguez Prieto va impartir una conferència al Saló 
d’Actes del Seminari (Ciutadella) amb el tema “El nostre amor quotidià. 
Camins per a millorar la relació matrimonial a la llum de Amoris laetitia”. 
Aquesta conferència va ser retransmesa pel canal youtube del Bisbat de 
Menorca. El dia següent, va impartir una altra conferència, aquest cop a 
la Casa de l’Església de Maó amb el tema “Com millorar en intel·ligència 
emocional a la llum de Amoris laetitia”.

En aquesta setmana també es va desplaçar a Menorca el matrimoni com-
post per en Ruiz-Berdejo i na Rocío Ýñiguez, que són els responsables dels 
Equips de la Mare de Déu a nivell nacional. Aquest matrimoni va oferir una 
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conferència sobre “El matrimoni cristià en la societat actual” el divendres 
dia 14 de maig a la sala d’actes de l’Seminari, que també va ser emesa pel 
canal youtube del bisbat.

Dissabte dia 15, amb la col·laboració del Secretariat de Missions, es 
va organitzar una conferència-testimoni a l’església de Sant Bartomeu 
de Ferreries. Un matrimoni peruà, en César València Duran i na Teolinda 
Martínez Lleó, que són membres de l’institut “Verbum Dei” van parlar 
sobre “Família i missió ad gentes: estimar en l’alegria de la família”. Aquest 
acte va coincidir amb la celebració de “Menorca missionera”.

Finalment, la setmana va concloure amb una pregària al Santuari de la 
Mare de Déu del Toro el diumenge dia 16 de maig a la tarda. S’hi van anar 
alternant els cants i oracions amb les reflexions que diversos matrimonis 
van oferir a partir d’alguns textos l’Exhortació pontifícia. El Sr. Bisbe va 
manifestar la seva gratitud al Secretariat de Pastoral de la família i de la vida 
per l’organització d’aquesta setmana i també va agrair a tots els presents la 
seva participació en aquests actes, que ajudaran a que els nostres llars siguin 
llocs de comunió en què es pugui descobrir la bellesa del projecte de Déu 
sobre la família.

LA DIòCESI DAVAnT LA CRISI DE LA PAnDÈMIA COVID-19

Durant els mesos d’abril i maig van continuar les restriccions al culte i a 
les reunions, motivades per la pandèmia de la covid-19. Tot i que el dia 9 de 
maig va concloure l’estat d’alarma declarat per l’Estat Espanyol, el Govern 
Balear va mantenir les mesures excepcionals (acord Consell de Govern 5 
maig 2021), limitant l’assistència al culte al 50% del seu aforament. Una 
vegada que la situació sanitària va anar millorant, a partir del dia 6 de juny, 
l’aforament dels temples tornar a ser del 100 %, guardant sempre les nor-
mes sanitàries respecte a distàncies, ventilació, ús de gel hidroalquòlic, etc.

A principis del mes de maig es va oferir als mitjans de comunicació una 
informació detallada del Fons de solidaritat creat per la Diòcesi, en ocasió 
del primer any de funcionament. Durant aquest any, el fons ha proporcionat 
259 ajudes, per valor de 93.267,11 €. A la quantitat inicial que va posar el 
bisbat (100.000 €) es van sumar 120 donants que van aportar 68.927, 88 €.
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SAnT PARE

PAPA FRAnCESC
MISSATgE URBI ET ORBI

Pasqua 2021
Diumenge, 4 d’abril de 2021

Basílica de Sant Pere

Benvolguts germans i germanes, bona Pasqua! Una bona, santa i serena 
Pasqua.

Avui ressona arreu del món l’anunci de l’Església: «Jesús, el crucificat, 
ha ressuscitat, tal com havia dit. Al·leluia.»

L’anunci de la Pasqua no mostra un miratge, no revela una fórmula 
màgica ni indica una via d’escapatòria davant la difícil situació que estem 
travessant. La pandèmia encara està en ple curs, la crisi social i econòmica 
és molt greu, especialment per als més pobres; i malgrat tot —i és escanda-
lós— els conflictes armats no s’aturen i els arsenals militars es reforcen. I 
aquest és l’escàndol d’avui.

Davant d’això, o millor, enmig d’aquesta realitat complexa, l’anunci de 
Pasqua recull en poques paraules un esdeveniment que dona esperança i 
no decep: «Jesús, el crucificat. ha ressuscitat.» No ens parla d’àngels o de 
fantasmes, sinó d’un home, un home de carn i ossos, amb un rostre i un 
nom: Jesús. L’Evangeli testimonia que aquest Jesús, crucificat sota el poder 
de Ponç Pilat per haver dit que era el Crist, el Fill de Déu, al tercer dia va 
ressuscitar, com deien les Escriptures i com ell mateix havia anunciat als 
seus deixebles.

El Crucificat, no un altre, és qui ha ressuscitat. Déu Pare va ressuscitar el 
seu Fill Jesús perquè havia complert plenament la seva voluntat de salvació: 
va assumir la nostra debilitat, les nostres dolències, la nostra mateixa mort; 
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va sofrir els nostres dolors, va portar el pes de les nostres iniquitats. Per 
això Déu Pare el va exalçar i ara Jesucrist viu per sempre, i ell és el Senyor.

Els testimonis assenyalen un detall important: Jesús ressuscitat porta les 
ferides impreses a les seves mans, als seus peus i al seu costat. Aquestes 
ferides són el segell perpetu dels seu amor per nosaltres. Tothom qui pateix 
una prova dura, en el cos i en l’esperit, pot trobar refugi en aquestes ferides 
i rebre a través seu la gràcia de l’esperança que no decep.

Crist ressuscitat és esperança per a tots els qui encara sofreixen a causa 
de la pandèmia, per als malalts i per als qui han perdut un ésser estimat. 
Que el Senyor doni consol i sostingui les fatigues dels metges i infermers. 
Totes les persones, especialment les més fràgils, necessiten assistència i 
tenen dret a accedir als tractaments necessaris. Això és encara més evident 
en aquest moment en què tots som cridats a combatre la pandèmia, i les 
vacunes són una eina essencial en aquesta lluita. Per tant, en l’esperit d’un 
«internacionalisme de les vacunes», insto tota la comunitat internacional a 
un compromís comú per a superar els retards en la seva distribució i per a 
promoure’n el repartiment en els països més pobres.

El Crucificat Ressuscitat és consol per als qui han perdut la feina o per als 
qui passen serioses dificultats econòmiques i estan mancats d’una protecció 
social adequada. Que el Senyor inspiri l’acció de les autoritats públiques 
per tal que tots, especialment les famílies més necessitades, rebin l’ajuda 
imprescindible per a un sosteniment adequat. Desgraciadament, la pandè-
mia ha augmentat dramàticament el nombre de pobres i la desesperació de 
milers de persones.

«Cal que els pobres del tipus que sigui recuperin l’esperança», deia sant 
Joan Pau II en el seu viatge a Haití. I precisament a l’estimat poble haitià 
s’adreça en aquest dia el meu pensament i el meu coratge, perquè no es vegi 
afeixugat per les dificultats, sinó que miri el futur amb confiança i espe-
rança. I jo diria que el meu pensament s’adreça especialment a vosaltres, 
estimades germanes i germans haitians. Us tinc presents, soc a prop vostre i 
voldria que els vostres problemes es resolguessin definitivament. Prego per 
això, estimats germans i germanes haitians.

Jesús ressuscitat és esperança també per a molts joves que s’han vist obli-
gats a passar llargues temporades sense anar a l’escola o a la universitat, i 
sense poder compartir el temps amb els amics. Tots necessitem experimen-
tar relacions humanes reals i no sols virtuals, especialment en l’edat en què 
es forma el caràcter i la personalitat. Ho vam escoltar divendres passat en el 
via crucis dels infants. Em sento proper als joves de tot el món i, en aquest 
moment, de manera particular als de Myanmar, que estan compromesos 
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amb la democràcia, fent sentir la seva veu de manera pacífica, sabent que 
l’odi només pot dissipar-se amb l’amor.

Que la llum del Senyor ressuscitat sigui font de renaixement per als emi-
grants que fugen de la guerra i de la misèria. En els seus rostres reconeixem 
el rostre desfigurat i sofrent del Senyor que camina cap al Calvari. Que 
no els faltin signes concrets de solidaritat i fraternitat humana, garantia de 
la victòria de la vida sobre la mort que celebrem en aquest dia. Dono les 
gràcies als països que acullen amb generositat les persones que sofreixen 
i que busquen refugi, especialment al Líban i a Jordània, que reben molts 
refugiats que han fugit del conflicte sirià.

Que el poble libanès, que passa per un període de dificultats i incerteses, 
experimenti el consol del Senyor ressuscitat i sigui recolzat per la comunitat 
internacional en la seva vocació de ser terra d’encontre, de convivència i 
de pluralisme.

Que Crist, la nostra pau, silenciï finalment el clamor de les armes a 
l’estimada i turmentada Síria, on milions de persones viuen actualment en 
condicions inhumanes, així com al Iemen, les vicissituds dels quals estan 
envoltades per un silenci eixordador i escandalós, i a Líbia, on finalment 
s’albira la sortida a una dècada de conteses i enfrontaments sagnants. Que 
totes les parts implicades es comprometin de manera efectiva a posar fi als 
conflictes i permetre que els pobles devastats per la guerra visquin en pau i 
posin en marxa la reconstrucció dels seus països respectius.

La Resurrecció ens remet naturalment a Jerusalem. Implorem el Senyor 
que li concedeixi pau i seguretat (cf. Sl 122), per tal que respongui a la crida 
a ser un lloc d’encontre on tots puguin sentir-se germans, i on israelites i 
palestins tornin a trobar la força del diàleg per aconseguir un solució estable 
que permeti la convivència de dos Estats en pau i prosperitat.

En aquest dia de festa, el meu pensament s’adreça també a l’Iraq, que vaig 
tenir l’alegria de visitar el mes passat, i que demano que pugui continuar 
pel camí de pacificació que ha emprès, per tal que es realitzi el somni de 
Déu d’un família humana hospitalària i acollidora per a tots els seus fills.1

Que la força del Senyor ressuscitat sostingui els pobles de l’Àfrica que 
veuen el seu futur amenaçat per la violència interna i el terrorisme inter-
nacional, especialment al Sahel i a Nigèria, així com a la regió de Tigre i 
Cabo Delgado. Que continuïn els esforços per trobar solucions pacífiques 
als conflictes, en el respecte dels drets humans i la sacralitat de la vida, 
mitjançant un diàleg fraternal i constructiu, en un esperit de reconciliació i 
solidaritat activa.

1 Cf. Encontre Interreligiós a Ur (6 març 2021).
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Encara hi ha massa guerres i massa violències al món! Que el Senyor, que 
és la nostra pau, ens ajudi a vèncer la mentalitat de la guerra. Que concedei-
xi als qui són presoners en els conflictes, especialment a Ucraïna oriental i a 
Nagorno-Karabakh, que puguin tornar sans i estalvis amb les seves famíli-
es, i inspiri els líders de tot el món perquè es freni la carrera armamentista. 
Avui, 4 d’abril, se celebra el Dia Mundial contra les mines antipersona, 
artefactes arters i horribles que maten o mutilen molts innocents cada any 
i impedeixen «que els homes caminin junts pels camins de la vida, sense 
témer els paranys de destrucció i mort».2 Com en seria, de millor, un món 
sense aquests instruments de mort!

Estimats germans i germanes, també aquest any, a diferents llocs, molts 
cristians han celebrat la Pasqua amb greus limitacions i, en alguns casos, 
sense poder assistir a les celebracions litúrgiques. Preguem perquè aquestes 
restriccions, igual que totes les restriccions a la llibertat de culte i de religió 
en el món, siguin eliminades, i que cadascú pugui pregar i lloar Déu lliu-
rement.

Enmig de les nombroses dificultats que travessem, no oblidem mai que 
som curats per les ferides de Crist (cf. 1Pe 2,24). A la llum del Senyor 
ressuscitat, els nostres sofriments es transfiguren. On hi havia mort ara hi 
ha vida; on hi havia dol hi ha consol. En abraçar la Creu, Jesús ha donat 
sentit als nostres sofriments. I ara preguem perquè els efectes beneficiosos 
d’aquesta curació s’estenguin a tot el món. Bona, santa i serena Pasqua!

2 St. Joan Pau II, Àngelus (28 febrer 1999).
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«VERS Un nOSALTRES CADA VEgADA MÉS gRAn»
Missatge del sant pare Francesc

per a la 107a Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat 2021
26 de setembre de 2021

Benvolguts germans i germanes,
A la carta encíclica Fratelli tutti vaig expressar una preocupació i un 

desig que encara ocupen un lloc important en el meu cor: «Passada la crisi 
sanitària, la pitjor reacció seria caure encara més en una febre consumista i 
en noves formes d’autopreservació egoista. Tant de bo que al final ja no hi 
hagi “els altres”, sinó només un “nosaltres”» (n. 35).

Per això he pensat dedicar el missatge per a la 107a Jornada Mundial del 
Migrant i el Refugiat a aquest tema: «Vers un nosaltres cada vegada més gran», 
volent així indicar un horitzó clar per al nostre camí comú en aquest món.

La història del ‘nosaltres’
Aquest horitzó és present en el projecte creador de Déu mateix: «Déu va 

crear l’home a imatge seva, el va crear a imatge de Déu, creà l’home i la 
dona. Déu els beneí dient-los: “Sigueu fecunds i multipliqueu-vos”» (Gn 
1,27-28). Déu ens va crear home i dona, éssers diferents i complementaris 
per a formar junts un nosaltres destinat a ser cada vegada més gran amb el 
multiplicar-se de les generacions. Déu ens va crear a imatge seva, a imatge 
del seu ésser u i tri, comunió en la diversitat.

I quan, a causa de la seva desobediència, l’ésser humà es va allunyar de 
Déu, ell, en la seva misericòrdia, va voler oferir un camí de reconciliació, 
no als individus, sinó a un poble, a un nosaltres destinat a incloure tota la 
família humana, tots els pobles: «Aquest és el tabernacle on Déu habitarà 
amb els homes. Ells seran el seu poble i el seu Déu serà “Déu que és amb 
ells”» (Ap 21,3).

La història de la salvació veu, per tant, un nosaltres a l’inici i un nosaltres 
al final, i en el centre, el misteri de Crist, mort i ressuscitat per tal que «tots 
siguin u» (Jn 17,21). El temps present, però, ens mostra que el nosaltres 
volgut per Déu està trencat i fragmentat, ferit i desfigurat. I això s’esdevé 
especialment en els moments de més crisi, com ara per la pandèmia. Els 
nacionalismes tancats i agressius (cf. Fratelli tutti, 11) i l’individualisme 
radical (cf. ibid., 105) esberlen i divideixen el nosaltres, tant en el món com 
dins l’Església. I el preu més elevat el paguen els qui més fàcilment poden 
convertir-se en els altres: els estrangers, els migrants, els marginats, que 
habiten les perifèries existencials.
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En realitat, tots som a la mateixa barca i som cridats a comprometre’ns 
per tal que no hi hagi més murs que ens separin, que no hi hagi més altres, 
sinó només un nosaltres, gran com tota la humanitat. Per això, aprofito 
l’ocasió d’aquesta Jornada per a fer una doble crida a caminar junts vers un 
nosaltres cada vegada més gran, adreçant-me sobretot als fidels catòlics i 
després a tots els homes i dones del món.

Una Església cada vegada més catòlica
Per als membres de l’Església catòlica aquesta crida es tradueix en un 

compromís per ser cada vegada més fidels al seu ser catòlics, realitzant 
allò que sant Pau recomanava a la comunitat d’Efes: «Un sol cos i un sol 
Esperit, com és també una de sola l’esperança que us dona la vocació que 
heu rebut. Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme» (Ef 4,4-5).

En efecte, la catolicitat de l’Església, la seva universalitat, és una realitat 
que demana ser acollida i viscuda en cada època, segons la voluntat i la 
gràcia del Senyor que ens va prometre estar sempre amb nosaltres, fins a la 
fi dels temps (cf. Mt 28,20). El seu Esperit ens fa capaços d’abraçar tothom 
per a crear comunió en la diversitat, harmonitzant les diferències sense mai 
imposar una uniformitat que despersonalitza. En l’encontre amb la diversi-
tat dels estrangers, dels migrants, dels refugiats i en el diàleg intercultural 
que pot sorgir-ne, se’ns dona l’oportunitat de créixer com a Església, d’en-
riquir-nos mútuament. Per això, tot batejat, on sigui que es trobi, és mem-
bre de ple dret de la comunitat eclesial local, membre de l’única Església, 
resident en l’única casa, component de l’única família.

Els fidels catòlics son cridats a comprometre’s, cada un a partir de la 
comunitat en la qual viu, per tal que l’Església sigui sempre més inclusiva, 
seguint la missió que Jesucrist va encomanar als Apòstols: «Pel camí predi-
queu dient: “El Regne del cel és a prop.” Cureu malalts, ressusciteu morts, 
purifiqueu leprosos, traieu dimonis. De franc ho heu rebut, doneu-ho també 
de franc» (Mt 10,7-8).

Avui l’Església està cridada a sortir als carrers de les perifèries existenci-
als per curar qui està ferit i buscar qui està perdut, sense prejudicis o pors, 
sense proselitisme, però disposada a eixamplar l’espai de la seva tenda per 
acollir tothom. Entre els habitants de les perifèries trobarem molts migrants 
i refugiats, desplaçats i víctimes del tràfic, als quals el Senyor vol que se’ls 
manifesti el seu amor i que se’ls anunciï la seva salvació. «Els fluxos migra-
toris contemporanis constitueixen una nova “frontera” missionera, una 
ocasió privilegiada per anunciar Jesucrist i el seu Evangeli sense moure’s 
del propi ambient, de donar un testimoniatge concret de fe cristiana en la 
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caritat i en el respecte profund per altres expressions religioses. L’encontre 
amb els migrants i refugiats d’altres confessions i religions és un terreny 
fèrtil per al desenvolupament d’un diàleg ecumènic i interreligiós sincer i 
enriquidor» (Discurs als responsables nacionals de la pastoral de migraci-
ons, 22 de setembre de 2017).

Un món cada vegada més inclusiu
A tots els homes i dones del món els adreço la meva crida a caminar junts 

vers un nosaltres cada vegada més gran, a recompondre la família humana, 
per a construir junts el nostre futur de justícia i de pau, assegurant que ningú 
no quedi exclòs.

El futur de les nostres societats és un futur «ple de color», enriquit per 
la diversitat i les relacions interculturals. Per això hem d’aprendre avui a 
viure junts, en harmonia i pau. M’és particularment estimada la imatge dels 
habitants de Jerusalem que escolten l’anunci de la salvació el dia del «bap-
tisme» de l’Església, en la Pentecosta, immediatament després del descens 
de l’Esperit Sant: «Parts, medes i elamites, habitants de Mesopotàmia, de 
Judea i de Capadòcia, del Pont i de l’Àsia, de Frígia i de Pamfília, d’Egipte 
i de les regions de Líbia tocant a Cirene, i els qui han vingut de Roma, tots, 
tant jueus com prosèlits, cretencs i àrabs, els sentim proclamar en les nos-
tres pròpies llengües les grandeses de Déu» (Ac. 2,9-11).

És l’ideal de la nova Jerusalem (cf. Is 60; Ap 21,3), on tots els pobles es 
troben units, en pau i concòrdia, celebrant la bondat de Déu i les meravelles 
de la creació. Però per aconseguir aquest ideal hem d’esforçar-nos tots per 
enderrocar els murs que ens separen i construir ponts que afavoreixin la 
cultura de l’encontre, conscients de l’íntima interconnexió que hi ha entre 
nosaltres. En aquesta perspectiva, les migracions contemporànies ens ofe-
reixen l’oportunitat de superar les nostres pors per a deixar-nos enriquir per 
la diversitat del do de cada un. Llavors, si ho volem, podem transformar 
les fronteres en llocs privilegiats d’encontre, on pot florir el miracle d’un 
nosaltres cada vegada més gran.

Demano a tots els homes i dones del món que facin un bon ús dels dons 
que el Senyor ens ha confiat per a conservar i fer encara més bonica la seva 
creació. «Un home de família noble havia d’anar-se’n en un país llunyà per 
rebre-hi la dignitat reial i després tornar. Llavors va cridar deu dels seus 
servents i els confià la quantitat de deu mines, una per a cada un. I els va dir: 
“Negocieu-hi mentre no torno”» (Lc 19,12-13). El Senyor ens demanarà 
comptes de les nostres accions! Però per tal que a la nostra casa comuna se 
li garanteixi la cura adequada, hem de constituir-nos en un nosaltres cada 
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vegada més gran, cada vegada més corresponsable, amb la ferma convic-
ció que el bé que fem al món el fem a les generacions presents i futures. 
Es tracta d’un compromís personal i col·lectiu, que es fa càrrec de tots els 
germans i germanes que continuaran sofrint mentre intentem aconseguir un 
desenvolupament més sostenible, equilibrat i inclusiu. Un compromís que 
no fa distinció entre autòctons i estrangers, entre residents i hostes, perquè 
es tracta d’un tresor comú, de la cura del qual, així com dels beneficis del 
qual, ningú no n’ha de quedar exclòs.

El somni comença
El profeta Joel va preanunciar el futur messiànic com un temps de somnis 

i de visions inspirades per l’Esperit: «Vessaré el meu esperit sobre tothom: 
els vostres fills i les vostres filles profetitzaran, els vostres vells tindran 
somnis, i els vostres joves, visions» (3,1). Som cridats a somniar junts. No 
hem de tenir por de somniar i de fer-ho junts com una única humanitat, com 
companys del mateix viatge, com fills i filles d’aquesta mateixa terra que és 
la nostra casa comuna, tots germans i germanes (cf. Fratelli tutti, 8).

Pare sant i estimat,
el teu Fill Jesús ens va ensenyar
que hi ha una gran alegria al cel
quan algú que estava perdut
és trobat,
quan algú que havia estat exclòs, rebutjat o descartat
és acollit de nou en el nostre nosaltres,
que esdevé així cada vegada més gran.
Et preguem que concedeixis a tots els deixebles de Jesús
i a totes les persones de bona voluntat
la gràcia de complir la teva voluntat en el món.
Beneeix cada gest d’acollença i d’assistència
que situa novament qui és a l’exili
en el nosaltres de la comunitat i de l’Església,
per tal que la nostra terra pugui ser,
tal i com tu la vas crear,
la casa comuna de tots els germans i germanes. Amén.

Francesc

Roma, Sant Joan del Laterà, 3 de maig de 2021
Festa dels sants apòstols Felip i Jaume
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CARTA APOSTòLICA En FORMA DE «MOTU PROPRIO»
ANTIQUUM MINISTERIUM

DEL SUMME POnTÍFEX FRAnCESC AMB LA QUAL 
S’InSTITUEIX EL MInISTERI DE CATEQUISTA

1. El ministeri de Catequista en l’Església és molt antic. És una opinió 
comuna entre els teòlegs que els primers exemples es troben ja en els 
escrits del Nou Testament. El servei de l’ensenyament troba la seva pri-
mera forma germinal en els «mestres», als quals l’Apòstol fa referència en 
escriure a la comunitat de Corint: «En l’Església, Déu ha posat, en primer 
lloc, apòstols; en segon lloc, profetes; en tercer lloc, mestres; després, els 
qui tenen poder d’obrar miracles; després, els qui tenen la gràcia de donar 
la salut als malalts, d’ajudar els altres, de guiar-los, de parlar llenguatges 
misteriosos. No tothom ha de ser apòstol o profeta o mestre. No tothom ha 
d’obrar miracles , ha de tenir la gràcia de donar la salut als malalts, ha de ser 
capaç de parlar llenguatges misteriosos o ha de ser capaç d’interpretar-los. 
Interesseu-vos més pels dons millors. Però ara us indicaré un camí incom-
parablement més gran» (1 Co 12, 28-31).

El mateix Lluc al començament del seu Evangeli afirma: «Havent pogut 
informar-me minuciosament de tot des dels orígens, jo també, il·lustre 
Teòfil, he decidit escriure-t’ho en una narració seguida, perquè coneguis la 
solidesa dels ensenyaments que has rebut» (Lc 1,3-4). L’evangelista sembla 
ser molt conscient que amb els seus escrits està proporcionant una forma 
específica d’ensenyament que permet donar solidesa i força als qui ja han 
rebut el Baptisme. L’apòstol Pau torna a tractar el tema quan recomana als 
Gàlates: «El qui és instruït en la paraula de Déu ha de compartir el que té 
amb aquell qui l’instrueix» (Ga 6,6). El text, com es constata, afegeix una 
peculiaritat fonamental: la comunió de vida com una característica de la 
fecunditat de la veritable catequesi rebuda.

2. Des dels seus orígens, la comunitat cristiana ha experimentat una forma 
àmplia de ministerialitat que s’ha concretat en el servei d’homes i dones 
que, obedients a l’acció de l’Esperit Sant, han dedicat la seva vida a l’edifi-
cació de l’Església. Els carismes, que l’Esperit no ha deixat mai d’infondre 
sobre els batejats, van trobar en alguns moments una forma visible i tangi-
ble de servei directe a la comunitat cristiana en múltiples expressions, fins 
al punt de ser reconeguts com una diaconia indispensable per a la comuni-
tat. L’apòstol Pau es fa intèrpret autoritzat d’això quan testifica: «Els dons 
que rebem són diversos, però l’Esperit que els distribueix és un de sol. Són 
diversos els serveis, però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos 
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els miracles, però tots són obra d’un sol Déu. Les manifestacions de l’Es-
perit distribuïdes a cadascú són en bé de tots. Un, gràcies a l’Esperit, rep el 
do d’una paraula profunda; un altre, per obra del mateix Esperit, rep el do 
de desglossar les veritats; un altre, en virtut del mateix Esperit, rep el do de 
la fe; un altre, el do de donar la salut als malalts, en virtut de l’únic Esperit; 
un altre, el do de fer miracles; un altre, el do de profecia; un altre, el de 
distingir si un esperit és fals o autèntic; un altre, el do de parlar llenguatges 
misteriosos; un altre, el do d’interpretar-los. Tots aquests dons són obra de 
l’únic Esperit, que els distribueix en particular a cadascú com li sembla bé» 
(1 Co 12, 4-11).

Per tant, dins de la gran tradició carismàtica del Nou Testament, és pos-
sible reconèixer la presència activa de batejats que exerciren el ministeri 
de transmetre de forma més orgànica, permanent i vinculada a les diverses 
circumstàncies de la vida, l’ensenyament dels apòstols i dels evangelistes 
(cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, 8). L’Església ha volgut 
reconèixer aquest servei com a expressió concreta del carisma personal que 
ha afavorit en gran manera l’exercici de la seva missió evangelitzadora. Una 
mirada a la vida de les primeres comunitats cristianes que es compromete-
ren en la difusió i desenvolupament de l’Evangeli, insta també avui l’Es-
glésia a comprendre quines poden ser les noves expressions amb les quals 
continuï sent fidel a la Paraula del Senyor per fer arribar el seu Evangeli a 
tota criatura.

3. Tota la història de l’evangelització d’aquests dos mil·lennis mostra 
amb gran evidència com n’ha estat, d’eficaç, la missió dels catequistes. 
Bisbes, preveres i diaques, juntament amb tants consagrats, homes i dones, 
dedicaren la seva vida a l’ensenyament catequètic per tal que la fe fos un 
suport vàlid per a l’existència personal de tot ésser humà. Alguns, a més, 
reuniren al seu voltant altres germans i germanes que, compartint el mateix 
carisma, constituïren Ordes religiosos dedicats completament al servei de 
la catequesi.

No es pot oblidar els innombrables laics i laiques que han participat direc-
tament en la difusió de l’Evangeli a través de l’ensenyament catequístic. 
Homes i dones animats per una gran fe i autèntics testimonis de santedat 
que, en alguns casos, foren també fundadors d’Esglésies i arribaren fins i tot 
a donar la seva vida. També en els nostres dies, molts catequistes capaços 
i constants estan al capdavant de la comunitat en diverses regions i exer-
ceixen una missió insubstituïble en la transmissió i aprofundiment de la fe. 
La llarga llista de beats, sants i màrtirs catequistes ha marcat la missió de 
l’Església, que mereix ser coneguda perquè constitueix una font fecunda 
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no només per a la catequesi, sinó per a tota la història de l’espiritualitat 
cristiana.

4. A partir del Concili Ecumènic Vaticà II, l’Església ha percebut amb 
renovada consciència la importància del compromís del laïcat en l’obra de 
l’evangelització. Els Pares conciliars subratllaren repetidament com n’és, 
de necessària, per a la implicació directa dels fidels laics, segons les diver-
ses formes en les quals pot expressar-se el seu carisma, per a la “plantatio 
Ecclesiae” i el desenvolupament de la comunitat cristiana. «També és digne 
d’elogi aquell estol, tan meritíssim en l’obra de missions entre els gentils, 
compost d’homes i dones catequistes, els quals animats d’esperit apostòlic, 
amb gran esforç donen un ajut singular i absolutament necessari per a l’ex-
pansió de la fe i de l’Església. En el nostre temps, davant el nombre insufi-
cient de clergues per a evangelitzar tantes multituds i acomplir el ministeri 
pastoral, la tasca dels catequistes té la màxima importància» (Conc. Ecum. 
Vat. II, Decr. Ad gentes,17).

Juntament amb el ric ensenyament conciliar, és necessari referir-se 
a l’interès constant dels Summes Pontífexs, del Sínode dels Bisbes, de 
les Conferències Episcopals i dels diversos Pastors que en el transcurs 
d’aquestes dècades han impulsat una notable renovació de la catequesi. 
El Catecisme de l’Església Catòlica, l’Exhortació apostòlica Catechesi 
tradendae, el Directori Catequístic General, el Directori General per a la 
Catequesi, el recent Directori per a la catequesi, així com tants Catecismes 
nacionals, regionals i diocesans, són una expressió del valor central de 
l’obra catequística que posa en primer pla la instrucció i la formació per-
manent dels creients.

5. Sense cap detriment de la missió pròpia del bisbe, que és la de ser el 
primer catequista a la seva diòcesi juntament amb el presbiteri, amb el qual 
comparteix la mateixa atenció pastoral, i a la responsabilitat particular dels 
pares respecte a la formació cristiana dels seus fills (cf. CIC can. 774 §2; 
CCEO can. 618), és necessari reconèixer la presència de laics i laiques que, 
en virtut del propi baptisme, se senten cridats a col·laborar en el servei de 
la catequesi (cf. CIC, can. 225; CCEO can. 401 i 406). Als nostres dies, 
aquesta presència és encara més urgent degut a la renovada consciència de 
l’evangelització en el món contemporani (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudi-
um, 163-168), i a la importància d’una cultura globalitzada (cf. Carta enc. 
Fratelli tutti, 100.138), que reclama una trobada autèntica amb les generaci-
ons joves, sense oblidar l’exigència de metodologies i instruments creatius 
que facin coherent l’anunci de l’Evangeli amb la transformació missionera 
que l’Església ha emprès. Fidelitat al passat i responsabilitat pel present són 
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les condicions indispensables perquè l’Església pugui dur a terme la seva 
missió al món.

Despertar l’entusiasme personal de cada batejat i revifar la consciència 
d’estar cridat a realitzar la pròpia missió en la comunitat, requereix escoltar 
la veu de l’Esperit, que mai no deixa d’estar present de manera fecunda (cf. 
CIC can. 774 §1; CCEO can. 617). L’Esperit crida també avui a homes i 
dones perquè surtin a l’encontre de tots els qui esperen conèixer la bellesa, 
la bondat i la veritat de la fe cristiana. És tasca dels Pastors donar suport 
a aquest itinerari i enriquir la vida de la comunitat cristiana amb el reco-
neixement de ministeris laicals capaços de contribuir a la transformació de 
la societat mitjançant «la penetració dels valors cristians en el món social, 
polític i econòmic» (Evangelii gaudium, 102).

6. L’apostolat laical té un valor secular indiscutible, que demana «buscar 
el Regne de Déu tractant les coses temporals i ordenant-les cap a Déi» 
(Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen Gentium, 31). La seva vida 
quotidiana està entrellaçada amb vincles i relacions familiars i socials que 
permeten verificar fins a quin punt «són cridats d’una manera especial a fer 
present i activa l’Església en aquells llocs i circumstàncies on ella no pot 
esdevenir la sal de la terra si no és a través d’ells» (Lumen gentium,33). No 
obstant això, és bo recordar que a més d’aquest apostolat «els laics també 
poden ser cridats de distintes maneres a una col·laboració més directa amb 
l’apostolat de la jerarquia, per l’estil d’aquells homes i dones que ajudaven 
l’apòstol Pau en l’Evangeli, treballant molt en el Senyor» (Lumen gentium, 
33).

La funció particular exercida pel Catequista, en tot cas, s’especifica dins 
d’altres serveis presents en la comunitat cristiana. El Catequista, en efecte, 
està cridat en primer lloc a manifestar la seva competència en el servei 
pastoral de la transmissió de la fe, que es desenvolupa en les seves diverses 
etapes: des del primer anunci que introdueix al kerygma, passant per l’en-
senyament que fa prendre consciència de la vida nova en Crist i prepara 
en particular als sagraments de la iniciació cristiana, fins a la formació 
permanent que permet a cada batejat estar sempre disposat «a donar una 
resposta a tothom qui us demani raó de l’esperança que teniu» (1 Pe 3,15). 
El Catequista és al mateix temps testimoni de la fe, mestre i mistagog, 
acompanyant i pedagog que ensenya en nom de l’Església. Una identitat 
que només pot desenvolupar-se amb coherència i responsabilitat mitjançant 
la pregària, l’estudi i la participació directa en la vida de la comunitat (cf. 
Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, Directori 
per a la catequesi,113).
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7. Amb clarividència, sant Pau VI va promulgar la Carta apostòlica 
Ministeria quaedam amb la intenció no només d’adaptar els ministeris de 
Lector i d’Acòlit al nou moment històric (cf. Carta ap. Spiritus Domini), 
sinó també per a instar les Conferències Episcopals a ser promotores d’al-
tres ministeris, inclòs el de Catequista: «A més dels ministeris comuns a tota 
l’Església Llatina, res impedeix que les Conferències Episcopals demanin a 
la Seu Apostòlica la institució d’altres ministeris que per motius particulars 
creguin necessaris o molt útils en la pròpia regió. Entre aquests hi ha, per 
exemple, l’ofici d’Ostiari, d’Exorcista i de Catequista». La mateixa invi-
tació urgent va reaparèixer a l’exhortació apostòlica Evangelii nuntiandi 
quan, demanant saber llegir les exigències actuals de la comunitat cristiana 
en fidel continuïtat amb els orígens, exhortava a trobar noves formes minis-
terials per a una pastoral renovada: «Aquests ministeris, nous en aparença 
però molt vinculats a experiències viscudes per l’Església al llarg de la 
seva existència –per exemple, el de catequista […]–, són preciosos per a la 
implantació, la vida i el creixement de l’Església i per a la seva capacitat 
d’irradiar-se al voltant de si mateixa i vers els qui estan lluny» (Sant Pau 
VI,Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 73).

No es pot negar, per tant, que «ha crescut la consciència de la identitat i 
la missió del laic en l’Església. Es compta amb un nombrós laïcat, encara 
que no suficient, amb arrelat sentit de comunitat i una gran fidelitat en el 
compromís de la caritat, la catequesi, la celebració de la fe» (Evangelii 
gaudium, 102). D’això es dedueix que rebre un ministeri laical com el de 
Catequista dona un èmfasi més gran al compromís missioner propi de cada 
batejat, que en tot cas s’ha de dur a terme de forma plenament secular sense 
caure en cap expressió de clericalització.

8. Aquest ministeri té un fort valor vocacional que requereix el degut 
discerniment per part del Bisbe i que s’evidencia amb el Ritu d’Institu-
ció. En efecte, aquest és un servei estable que es presta a l’Església local 
segons les necessitats pastorals identificades per l’Ordinari del lloc, però 
realitzat de manera laical com ho exigeix la naturalesa mateixa del És 
convenient que al ministeri instituït de Catequista siguin cridats homes 
i dones de profunda fe i maduresa humana, que participin activament en 
la vida de la comunitat cristiana, que puguin ser acollidors, generosos i 
visquin en comunió fraterna, que rebin la deguda formació bíblica, teo-
lògica, pastoral i pedagògica per a ser comunicadors atents de la veritat 
de la fe, i que hagin adquirit ja una experiència prèvia de catequesi (cf. 
Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus,14; CIC can. 231 §1; CCEO can. 
409 §1). Es requereix que siguin fidels col·laboradors dels preveres i els 
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diaques, disposats a exercir el ministeri on sigui necessari, i animats per 
un veritable entusiasme apostòlic.

En conseqüència, després d’haver ponderat cada aspecte, en virtut de 
l’autoritat apostòlica institueixo el ministeri laical de Catequista.

La Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments s’en-
carregarà en breu de publicar el Ritu d’Institució del ministeri laical de 
Catequista.

9. Convido, doncs, les Conferències Episcopals a fer efectiu el ministeri 
de Catequista, establint l’itinerari de formació necessari i els criteris norma-
tius per accedir-hi, trobant les formes més coherents per al servei que ells 
estaran cridats a realitzar d’acord amb tot el que s’ha expressat en aquesta 
carta apostòlica.

10. Els Sínodes de les Esglésies Orientals o les Assemblees dels Jerarques 
podran acollir el que està establert aquí per a les respectives Esglésies sui 
iuris, basant-se en el propi dret particular.

11. Que els Pastors no deixin de fer pròpia l’exhortació dels Pares conci-
liars quan recordaven: «Saben que no han estat instituïts per Crist perquè 
assumeixin ells sols tota la missió salvífica de l’Església envers el món, sinó 
que la seva elevada funció és de pasturar de tal manera els fidels i de reco-
nèixer-ne talment els serveis i els carismes que tots a la seva manera col-
laborin a l’obra comuna» (Lumen gentium, 30). Que el discerniment dels 
dons que l’Esperit Sant mai no deixa de concedir a la seva Església sigui 
per a ells el suport necessari per tal de fer efectiu el ministeri de Catequista 
per al creixement de la pròpia comunitat.

El que he resolt amb aquesta Carta Apostòlica en forma de Motu Proprio, 
ordeno que tingui vigència ferma i estable, sense que res obsti en contra o 
malgrat qualsevol disposició contrària, encara que sigui digna de particular 
menció, i que es promulgui mitjançant la seva publicació a L’Osservatore 
Romano, entrant en vigor el mateix dia, i després es publiqui al comentari 
oficial de les Acta Apostolicae Sedis.

Donat a Roma, a Sant Joan del Laterà, el dia 10 de maig de l’any 2021, 
Memòria litúrgica de sant Joan d’Àvila, prevere i doctor de l’Església, novè 
del meu pontificat.
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FRAnCISCO
CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA

PASCITE GREGEM DEI
CON LA QUE SE REFORMA EL LIBRO VI
DEL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO

“Apacentad la grey de Dios, gobernando no a la fuerza, sino de buena 
gana, según Dios” (cfr. 1 Pt 5, 2). Estas palabras inspiradas del Apóstol 
Pedro resuenan en las del rito de ordenación episcopal: «Jesucristo, Señor 
nuestro, enviado por el Padre para redimir al género humano, envió a su vez 
por el mundo a los doce Apóstoles para que, llenos de la fuerza del Espíritu 
Santo,	anunciaran	el	Evangelio,	gobernaran	y	santificaran	a	todos	los	pue-
blos,	agrupándoles	en	un	solo	rebaño.	(...)	Él	[Jesucristo,	Señor	y	Pontífice	
eterno] es quien, valiéndose de la predicación y solicitud pastoral del Obis-
po, os lleva, a través del peregrinar terreno, a la felicidad eterna» (cfr. Orde-
nación del Obispo, de los Presbíteros y de los Diáconos, versión española, 
reimpresión de 2011, n. 39). Y el Pastor está llamado a ejercer su cometido 
“con sus consejos, con sus exhortaciones, con sus ejemplos, pero también 
con su autoridad y sacra potestad” (Lumen gentium, n. 27), pues la caridad y 
la misericordia exigen que un Padre se dedique también a enderezar lo que 
tal vez se haya torcido.

Avanzando en su peregrinación terrena, desde los tiempos apostólicos, la 
Iglesia fue dándose leyes para su modo de actuar que en el curso de los si-
glos han llegado a componer un coherente cuerpo de normas sociales vincu-
lantes,	que	confieren	unidad	al	Pueblo	de	Dios	y	de	cuya	observancia	se	ha-
cen	responsables	los	Obispos.	Tales	normas	reflejan	la	fe	que	todos	nosotros	
profesamos, de ésta arranca la fuerza obligante de dichas normas, las cuales, 
fundándose	 en	 esa	 fe,	manifiestan	 también	 la	materna	misericordia	 de	 la	
Iglesia,	que	sabe	tener	siempre	como	finalidad	la	salvación	de	las	almas.	Te-
niendo que organizar la vida de la comunidad en su devenir temporal, esas 
normas necesitan estar en permanente correlación con los cambios sociales 
y con las nuevas exigencias que aparecen en el Pueblo de Dios, lo que obliga 
en	ocasiones	a	rectificarlas	y	adaptarlas	a	las	situaciones	cambiantes.

En el contexto de los rápidos cambios sociales que experimentamos, bien 
conscientes de que “no estamos viviendo simplemente una época de cam-
bios, sino un cambio de época” (Audiencia a la Curia Romana en ocasión de 
la presentación de las felicitaciones navideñas, 21 de diciembre de 2019), 
para responder adecuadamente a las exigencias de la Iglesia en todo el mun-
do, resultaba evidente la necesidad de revisar también la disciplina penal 
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promulgada por San Juan Pablo II, el 25 de enero de 1983, con el Código 
de	Derecho	Canónico.	Era	necesario	modificarla	de	modo	que	permitiera	su	
empleo a los Pastores como ágil instrumento saludable y correctivo, y que 
pudiese ser usado a tiempo y con caritas pastoralis,	a	fin	de	prevenir	males	
mayores y de sanar las heridas causadas por la debilidad humana.

Por esta razón, Nuestro venerado Predecesor Benedicto XVI, en 2007 en-
comendó al Pontificio	Consejo	para	los	Textos	Legislativos la tarea de em-
prender la revisión de la normativa penal contenida en el Código de 1983. 
Sobre la base de dicho encargo, el Dicasterio se ha dedicado a analizar con-
cretamente	las	nuevas	exigencias,	a	identificar	los	límites	y	las	carencias	de	
la legislación vigente y a determinar posibles soluciones, claras y sencillas. 
Este estudio se ha realizado en espíritu de colegialidad y de colaboración, 
solicitando la intervención de expertos y de Pastores, y confrontando las 
posibles soluciones con las exigencias y la cultura de las diversas Iglesias 
locales.

Redactado un primer borrador del nuevo Libro VI del Código de Dere-
cho Canónico, fue enviado a todas las Conferencias Episcopales, a los Di-
casterios de la Curia Romana, a los Superiores Mayores de los Institutos 
Religiosos, a las Facultades de Derecho Canónico y a otras Instituciones 
eclesiásticas, para recoger sus observaciones. Al mismo tiempo fueron in-
terpelados también numerosos canonistas y expertos de derecho penal de 
todo el mundo. Los resultados de esta primera consultación, debidamente 
ordenados, fueron después examinados por un grupo especial de expertos 
que	modificó	el	texto	del	borrador	de	acuerdo	con	las	sugerencias	recibidas,	
para luego someterlo nuevamente al examen de los consultores. Finalmen-
te,	tras	sucesivas	revisiones	y	estudios,	el	borrador	final	del	nuevo	texto	se	
estudió	en	la	Sesión	Plenaria	de	los	Miembros	del	Pontificio	Consejo	para	
los Textos Legislativos en el mes de febrero de 2020. Realizadas luego las 
correcciones indicadas por la Plenaria, el borrador del texto se transmitió al 
Romano	Pontífice.

El respeto y la observancia de la disciplina penal incumbe a todo el Pueblo 
de Dios, pero la responsabilidad de su correcta aplicación —come se dijo 
más	arriba—	corresponde	específicamente	a	los	Pastores	y	a	los	Superiores	
de cada comunidad. Es un cometido que pertenece de modo indisociable al 
munus pastorale que a ellos se les confía, y que debe ejercerse como con-
creta e irrenunciable exigencia de caridad ante la Iglesia, ante la comunidad 
cristiana y las eventuales víctimas, y también en relación con quien ha co-
metido un delito, que tiene necesidad, al mismo tiempo, de la misericordia y 
de la corrección de la Iglesia.
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Muchos han sido los daños que ocasionó en el pasado la falta de com-
prensión de la relación íntima que existe en la Iglesia entre el ejercicio de 
la caridad y la actuación de la disciplina sancionatoria, siempre que las cir-
cunstancias y la justicia lo requieran. Ese modo de pensar —la experiencia 
lo enseña— conlleva el riesgo de temporizar con comportamientos contra-
rios a la disciplina, para los cuales el remedio no puede venir únicamente de 
exhortaciones o sugerencias. Esta actitud lleva frecuentemente consigo el 
riesgo de que, con el transcurso del tiempo, tales modos de vida cristalicen 
haciendo más difícil la corrección y agravando en muchos casos el escánda-
lo	y	la	confusión	entre	los	fieles.	Por	eso,	por	parte	de	los	Pastores	y	de	los	
Superiores, resulta necesaria la aplicación de las penas. La negligencia del 
Pastor en el empleo del sistema penal muestra que no está cumpliendo recta 
y	fielmente	con	su	función,	tal	como	hemos	señalado	claramente	en	docu-
mentos recientes, como las Cartas Apostólicas en forma de “Motu Proprio” 
Como una Madre amorosa, 4 de junio de 2016, y Vos estis lux mundi, de 7 
de mayo de 2019.

La caridad exige, en efecto, que los Pastores recurran al sistema penal 
siempre	que	deban	hacerlo,	teniendo	presentes	los	tres	fines	que	lo	hacen	ne-
cesario en la sociedad eclesial, es decir, el restablecimiento de las exigencias 
de la justicia, la enmienda del reo y la reparación de los escándalos.

Como hemos señalado recientemente, la sanción canónica tiene también 
una función de reparación y de saludable medicina y busca sobre todo el 
bien	del	fiel,	por	lo	que	“representa	un	medio	positivo	para	la	realización	
del	Reino,	para	reconstruir	la	justicia	en	la	comunidad	de	los	fieles,	llama-
dos	a	la	personal	y	común	santificación”	(A los participantes en la Sesión 
Plenaria del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, 21 de febrero 
de 2020).

En continuidad con el enfoque general del sistema canónico, que sigue 
una tradición de la Iglesia consolidada a lo largo del tiempo, el nuevo tex-
to	aporta	modificaciones	de	diverso	tipo	al	derecho	hasta	ahora	vigente,	y	
sanciona algunos nuevos tipos penales. De modo particular, muchas de las 
novedades presentes en el texto responden a la exigencia cada vez más ex-
tensa dentro de las comunidades de ver restablecida la justicia y el orden que 
el delito ha quebrantado.

El texto resulta mejorado, también desde el punto de vista técnico, sobre 
todo	por	lo	que	se	refiere	a	algunos	aspectos	fundamentales	del	derecho	pe-
nal, como por ejemplo el derecho a la defensa, la prescripción de la acción 
criminal y penal, una más clara determinación de las penas, que responde a 
las exigencias de la legalidad penal y ofrece a los Ordinarios y a los Jueces 
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criterios objetivos a la ahora de individuar la sanción más adecuada para 
aplicar en cada caso concreto.
En	la	revisión	del	texto,	al	fin	de	favorecer	la	unidad	de	la	Iglesia	en	la	

aplicación de las penas, sobre todo respecto de los delitos que provocan 
mayor daño y escándalo en la comunidad, se ha seguido también, servatis 
de iure servandis, el criterio de reducir los casos en los que la imposición de 
sanciones queda a discreción de la autoridad.

Teniendo en cuenta todo ello, con la presente Constitución Apostólica, 
promulgamos el texto revisado del Libro VI del Código de Derecho Canó-
nico tal como ha sido ordenado y revisado, con la esperanza de que resulte 
un instrumento para el bien de las almas y sus prescripciones, cuando sea 
necesario, sean puestas en práctica por los Pastores con justicia y miseri-
cordia, conscientes de que forma parte de su ministerio, como un deber de 
justicia —eminente virtud cardinal—, imponer penas cuando lo exija el bien 
de	los	fieles.

Con el objeto de que todos puedan convenientemente informarse y cono-
cer a fondo las disposiciones de que se trata, establezco que cuanto hemos 
deliberado se promulgue con la publicación en L’Osservatore Romano y sea 
insertado	luego	en	el	Comentario	Oficial	Acta Apostolicae Sedis, entrando 
en vigor el 8 de diciembre de 2021.

Establezco también que con la entrada en vigor del nuevo Libro VI que-
de abrogado el vigente Libro VI del Código de Derecho Canónico del año 
1983, sin que obste en contrario cosa alguna incluso digna de particular 
mención.

Dado en Roma, junto a San Pedro, en la Solemnidad de Pentecostés, 23 
de mayo de 2021, noveno año de Nuestro Pontificado.

 
Francisco
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MISSATgE DEL SAnT PARE FRAnCESC
AMB MOTIU DE LA PRIMERA

JORnADA MUnDIAL DELS AVIS I DE LA gEnT gRAn
(25 de juliol de 2021)

“Jo soc amb tu dia rere dia”
Estimats avis, estimades àvies:

«Jo soc amb tu dia rere dia» (cf. Mt 28,20) és la promesa que el Senyor 
va fer als seus deixebles abans de pujar al cel i que avui et repeteix també a 
tu, estimat avi i estimada àvia. A tu. «Jo soc amb tu dia rere dia» són també 
les paraules que com a bisbe de Roma i com ancià igual que tu m’agradaria 
dirigir-te amb motiu d’aquesta primera Jornada Mundial dels Avis i de la 
Gent Gran. Tota l’Església t’és propera —diguem-ho millor, ens és propera 
—, es preocupa per tu, t’estima i no et vol deixar sol!

Soc molt conscient que aquest missatge t’arriba en un moment difícil: la 
pandèmia ha estat una tempesta inesperada i violenta, una dura prova que ha 
colpejat la vida de tots, però que a nosaltres, a la gent gran, ens ha reservat 
un tracte especial, un tracte més dur. Molts de nosaltres han emmalaltit, i 
molts han marxat o han vist com s’apagava la vida dels seus cònjuges o dels 
seus éssers estimats. Molts, aïllats, han patit la solitud durant un llarg temps.

El Senyor coneix cadascun dels nostres patiments durant aquest temps. 
Està al costat dels qui tenen la dolorosa experiència d’haver estat deixats al 
marge. La nostra solitud —agreujada per la pandèmia— no li és indiferent. 
Una tradició narra que també sant Joaquim, l’avi de Jesús, va ser apartat de 
la seva comunitat perquè no tenia fills. La seva vida —com la de la seva 
esposa Anna— va ser considerada inútil. Però el Senyor li va enviar un 
àngel per a consolar-lo. Mentre ell, entristit, estava fora de les portes de la 
ciutat, se li aparegué un enviat del Senyor que li digué: «Joaquim, Joaquim! 
El Senyor ha escoltat la teva pregària insistent».3 Giotto, en un dels seus 
famosos frescos,4 sembla que ambienta l’escena de nit, en una d’aquelles 
moltes nits d’insomni, plenes de records, preocupacions i desitjos a les que 
molts de nosaltres estem acostumats.

Però fins i tot quan tot sembla fosc, com en aquests mesos de pandèmia, el 
Senyor segueix enviant àngels pera consolar la nostra solitud i repetir-nos: 
“Jo soc amb tu dia rere dia”. Això t’ho diu a tu, m’ho diu a mi, a tothom. 
Aquest és el sentit d’aquesta Jornada que he volgut celebrar per primera 

3 L’episodi es narra al Protoevangeli de Jaume.
4 Es tracta de la imatge escollida com a logotip de la Jornada Mundial dels Avisi de la Gent 

Gran.
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vegada precisament aquest any, després d’un llarg aïllament i una represa 
encara lenta de la vida social. Que cada avi, cada ancià, cada àvia, cada 
anciana —sobretot els qui estan més sols— rebi la visita d’un àngel!

A vegades tindran el rostre dels nets, altres vegades el rostre de famili-
ars, d’amics de tota la vida o de persones que hem conegut durant aquest 
moment difícil. En aquest temps hem après a comprendre com en són 
d’importants les abraçades i les visites per a cadascun de nosaltres, i com 
m’entristeix que en alguns llocs això encara no sigui possible!

No obstant això, el Senyor també ens envia els seus missatgers a través 
de la Paraula de Déu, que no deixa mai que manqui en les nostres vides. 
Llegim una pàgina de l’Evangeli cada dia, preguem amb els Salms, llegim 
els Profetes. Ens commourà la fidelitat del Senyor. L’Escriptura també ens 
ajudarà a comprendre el que el Senyor ens demana avui per a la nostra vida. 
Perquè envia obrers a la seva vinya a totes les hores del dia (cf. Mt 20,1-16), 
i a cada etapa de la vida. Jo mateix puc testimoniar que vaig rebre la crida a 
ser bisbe de Roma quan havia arribat, per dir-ho d’alguna manera, a l’edat 
de la jubilació, i ja m’imaginava que no podria fer molt més. El Senyor 
està sempre a prop nostre —sempre— amb noves invitacions, amb noves 
paraules, amb el seu consol, però sempre està a prop nostre. Vosaltres sabeu 
que el Senyor és etern i que mai no es jubila. Mai.

A l’Evangeli de Mateu, Jesús diu als Apòstols: «Aneu, doncs, a tots els 
pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i 
de l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat» (28,19-
20). Aquestes paraules es dirigeixen també avui a nosaltres i ens ajuden 
a comprendre millor que la nostra vocació és la de custodiar les arrels, 
transmetre la fe als joves i tenir cura dels petits. Escolteu-ho bé: quina és la 
nostra vocació avui, a la nostra edat? Custodiar les arrels, transmetre la fe 
als joves i tenir cura dels petits. No ho oblideu.

Tant és l’edat que tinguis, si continues treballant o no, si estàs sol o tens 
una família, si et vas convertir en àvia o avi de jove o de gran, si continues 
sent independent o necessites ajuda, perquè no hi ha edat en la que puguis 
jubilar-te de la tasca d’anunciar l’Evangeli, de la tasca de transmetre les 
tradicions als nets. És necessari posar-se en marxa i, sobretot, sortir d’un 
mateix per a emprendre alguna cosa nova.

Hi ha, per tant, una vocació renovada també per a tu en un moment crucial 
de la història. Et preguntaràs: però, com és possible? Les meves energies 
s’estan esgotant i no crec que pugui fer molt més. Com puc començar a 
comportar-me de forma diferent quan el costum s’ha convertit en la norma 
de la meva existència? Com puc dedicar-me als més pobres quan tinc ja 
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moltes preocupacions per la meva família? Com puc ampliar la mirada si ni 
tan sols se’m permet sortir de la residència on visc? No és ja la meva solitud 
una càrrega massa pesada? Quants de vosaltres us feu aquesta pregunta: la 
meva solitud, no és una pedra massa pesada? El mateix Jesús va escoltar 
una pregunta d’aquest tipus a Nicodem, que li va preguntar: «Com pot néi-
xer un home que ja és vell?» (Jn 3,4). Això pot ocórrer, respon el Senyor, 
obrint el propi cor a l’obra de l’Esperit Sant, que bufa on vol. L’Esperit 
Sant, amb aquesta llibertat que té, va a tot arreu i fa el que vol.

Com he repetit en diverses ocasions, de la crisi en la que es troba el món 
no en sortirem iguals, en sortirem millors o pitjors. I «tant de bo no es 
tracti d’un altre episodi sever de la història del que no hàgim estat capaços 
d’aprendre —nosaltres som durs de cap!— Tant de bo que no ens oblidem 
dels ancians que van morir per falta de respiradors […]. Tant de bo que 
tant dolor no sigui inútil, que fem un salt cap a una forma nova de vida i 
descobrim definitivament que ens necessitem i ens devem els uns als altres, 
perquè la humanitat reneixi» (Carta enc. Fratelli tutti, 35). Ningú no se 
salva sol. Estem en deute els uns amb els altres. Tots germans.

En aquesta perspectiva, vull dir-te que ets necessari per a construir, en 
fraternitat i amistat social, el món de demà: el món en el qual viurem —nos-
altres, i els nostres fills i nets— quan la tempesta s’hagi calmat. Tots «som 
part activa en la rehabilitació i l’auxili de les societats ferides» (ibíd., 77). 
Entre els diversos pilars que hauran de sostenir aquesta nova construcció 
n’hi ha tres que tu, millor que altres, pots ajudar a col·locar. Tres pilars: els 
somnis, la memòria i la pregària. La proximitat del Senyor donarà la força 
per emprendre un nou camí fins i tot als més fràgils d’entre nosaltres, pels 
camins dels somnis, de la memòria i de la pregària.

El profeta Joel va pronunciar en una ocasió aquesta promesa: «Els vostres 
vells tindran somnis, i els vostres joves, visions» (3,1). El futur del món 
resideix en aquesta aliança entre els joves i la gent gran. Qui, si no els joves, 
pot prendre els somnis de la gent gran i dur-los a terme? Però per això és 
necessari seguir somniant: en els nostres somnis de justícia, de pau i de 
solidaritat hi ha la possibilitat que els nostres joves tinguin noves visions, i 
junts puguem construir el futur. És necessari que tu també donis testimoni 
que és possible sortir renovat d’una experiència difícil. I estic segur que no 
serà l’única, perquè n’hauràs tingut moltes a la teva vida, i has aconseguit 
sortir-ne. Aprèn també d’aquella experiència per a sortir ara d’aquesta.

Els somnis, per això, estan entrellaçats amb la memòria. Penso en com 
n’és d’important el dolorós record de la guerra i en tot el que les noves 
generacions poden aprendre d’ell sobre el valor de la pau. I ets tu qui el 



142 Sant Pare

transmet, en haver viscut el dolor de les guerres. Recordar és una veritable 
missió per a tot ancià: la memòria, i portar la memòria als altres. Edith 
Bruck, que va sobreviure a la tragèdia de la Shoah, va dir que «només per il-
luminar una sola consciència val l’esforç i el dolor de mantenir viu el record 
del que ha estat —i continua—. Per a mi, la memòria és viure».5 També 
penso en els meus avis i en els que entre vosaltres vàreu haver d’emigrar i 
saben com n’és de dur deixar la llar, com fan encara avui tantes persones a 
la recerca d’un futur. Alguns d’ells, potser, els tenim al costat nostre i ens 
cuiden. Aquesta memòria pot ajudar a construir un món més humà, més 
acollidor. Però sense la memòria no es pot construir; sense ciments mai no 
construiràs una casa. Mai. I els ciments de la vida són la memòria.

Finalment, la pregària. Com va dir una vegada el meu predecessor, el 
papa Benet, sant ancià que continua pregant i treballant per l’Església: «La 
pregària dels ancians pot protegir el món, ajudant-lo tal vegada de manera 
més incisiva que la sol·licitud de molts».6 Això ho va dir gairebé al final del 
seu pontificat el 2012. És bonic. La teva pregària és un recurs molt valuós: 
és un pulmó del que l’Església i el món no poden privar-se (cf. Exhort. 
apost. Evangelii gaudium, 262). Sobretot en aquest moment difícil per a la 
humanitat, mentre travessem, tots en la mateixa barca, el mar tempestuós 
de la pandèmia, la teva intercessió pel món i per l’Església no és en va, sinó 
que indica a tots la serena confiança d’un lloc d’arribada.

Benvolguda àvia, benvolgut avi, al concloure aquest missatge voldria 
assenyalar-te també l’exemple del beat —i properament sant— Carles de 
Foucauld. Va viure com a ermità a Algèria i en aquest context perifèric va 
donar testimoni dels «seus desitjos de sentir a qualsevol ésser humà com a 
un germà» (Carta enc. Fratelli tutti, 287). La seva història mostra com és 
possible, fins i tot en la solitud del propi desert, intercedir pels pobres del 
món sencer i convertir-se veritablement en un germà i una germana universal.

Demano al Senyor que, gràcies també al seu exemple, cadascú de nos-
altres eixampli el seu cor i el faci sensible als patiments dels més petits, 
i capaç d’intercedir per ells. Que cadascú de nosaltres aprengui a repetir 
a tots, i especialment als més joves, aquestes paraules de consol que avui 
hem escoltat dirigides a nosaltres: “Jo soc amb tu dia rere dia”. Endavant i 
coratge. Que el Senyor us beneeixi.

Roma, Sant Joan del Laterà, 31 de maig, festa de la Visitació de la B.V. 
Maria

Francesc

5 Cf. La memoria è vita, la scrittura è respiro: L’Osservatore Romano (26 gener 2021).
6 Cf. Visita a la Casa-Família “Viscaels ancians” (2 novembre 2012).
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MISSATgE DEL SAnT PARE FRAnCESC
V JORnADA MUnDIAL DELS POBRES

«De pobres, en teniu sempre amb vosaltres» (Mc 14,7)

Diumenge XXXIII del Temps Ordinari
14 de novembre de 2021

1. «De pobres, en teniu sempre amb vosaltres» (Mc 14,7). Jesús va pro-
nunciar aquestes paraules en el context d’un àpat a Betània, a casa d’un 
tal Simó, anomenat «el leprós», uns dies abans de la Pasqua. Segons narra 
l’evangelista, una dona va entrar amb una ampolleta d’alabastre plena d’un 
perfum molt valuós i la va buidar sobre el cap Jesús. Aquest gest va suscitar 
una gran sorpresa i va donar lloc a dues interpretacions diverses.

La primera va ser la indignació d’alguns dels presents, entre ells els dei-
xebles que, considerant el valor del perfum —uns 300 denaris, equivalents 
al salari anual d’un obrer— van pensar que hauria estat millor vendre’l 
i donar als pobres el que s’hagués recaptat. Segons l’Evangeli de Joan, 
va ser Judes qui es va fer intèrpret d’aquesta opinió: «Per què no venien 
aquest perfum per tres-cents denaris i donaven els diners als pobres?». I 
l’evangelista assenyala: «Això ho va dir no perquè s’interessés pels pobres, 
sinó perquè era un lladre i, com que tenia la bossa dels diners, robava el 
que hi tiraven» (12,5-6). No és casualitat que aquesta dura crítica surti de 
la boca del traïdor, és la prova que els qui no reconeixen els pobres traei-
xen l’ensenyament de Jesús i no poden ser els seus deixebles. Referent a 
això, recordem les contundents paraules d’Orígenes: «Judes semblava que 
es preocupava pels pobres [...]. Si ara encara hi ha algú que té la bossa de 
l’Església i parla a favor dels pobres com Judes, però després pren el que 
posen dins, aleshores, que tingui la seva part al costat de Judes» (Comentari 
a l’Evangeli de Mateu, XI, 9).

La segona interpretació la va donar Jesús i permet captar el sentit profund 
del gest realitzat per la dona. Ell va dir: «Deixeu-la! Per què la molesteu? 
Ha fet amb mi una bona acció» (Mc 14,6). Jesús sabia que la seva mort 
estava propera i va veure en aquest gest l’anticipació de la unció del seu 
cos sense vida abans de ser deposat en el sepulcre. Aquesta visió va més 
enllà de qualsevol expectativa dels comensals. Jesús els recorda que el 
primer pobre és Ell, el més pobre entre els pobres, perquè els representa 
a tots. I és també en nom dels pobres, de les persones soles, marginades i 
discriminades, que el Fill de Déu va acceptar el gest d’aquella dona. Ella, 
amb la seva sensibilitat femenina, va demostrar ser l’única que va compren-
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dre l’estat d’ànim del Senyor. Aquesta dona anònima, destinada potser per 
això a representar tot l’univers femení que al llarg dels segles no tindrà veu 
i patirà violència, va inaugurar la significativa presència de les dones que 
participen en el moment culminant de la vida de Crist: la seva crucifixió, 
mort i sepultura, i la seva aparició com a Ressuscitat. Les dones, tan sovint 
discriminades i mantingudes al marge dels llocs de responsabilitat, en les 
pàgines dels Evangelis són, en canvi, protagonistes en la història de la reve-
lació. I és eloqüent l’expressió final de Jesús, que va associar a aquesta dona 
a la gran missió evangelitzadora: «En veritat us dic que, quan l’evangeli 
serà anunciat per tot el món, també recordaran aquesta dona i explicaran 
això que ha fet» (Mc 14,9).

2. Aquesta forta «empatia» entre Jesús i la dona, i la manera en què Ell va 
interpretar la seva unció, en contrast amb la visió escandalitzada de Judes i 
dels altres, obre un camí fecund de reflexió sobre el vincle inseparable que 
hi ha entre Jesús, els pobres i l’anunci de l’Evangeli.

El rostre de Déu que Ell revela, de fet, és el d’un Pare per als pobres i 
proper als pobres. Tota l’obra de Jesús afirma que la pobresa no és fruit de 
la fatalitat, sinó un signe concret de la seva presència entre nosaltres. No el 
trobem quan i on voldríem, sinó que el reconeixem en la vida dels pobres, 
en el seu patiment i indigència, en les condicions a vegades inhumanes en 
les que es veuen obligats a viure. No em canso de repetir que els pobres són 
veritables evangelitzadors perquè van ser els primers en ser evangelitzats 
i cridats a compartir la benaurança del Senyor i el seu Regne (cf. Mt 5,3).

Els pobres de qualsevol condició i de qualsevol latitud ens evangelitzen, 
perquè ens permeten redescobrir de manera sempre nova els trets més 
genuïns del rostre del Pare. «Ells tenen molt a ensenyar-nos. A més de par-
ticipar del sensus fidei, en els seus propis dolors coneixen el Crist sofrent. 
És necessari que tots ens deixem evangelitzar per ells. La nova evangelit-
zació és una invitació a reconèixer la força salvífica de les seves vides i a 
posar-los al bell mig del camí de l’Església. Som cridats a descobrir Crist 
en ells, a prestar-los la nostra veu en les seves causes, però també a ser els 
seus amics, a escoltar-los, a interpretar-los i a recollir la misteriosa saviesa 
que Déu vol comunicar-nos a través d’ells. El nostre compromís no con-
sisteix exclusivament en accions o en programes de promoció i assistència; 
el que l’Esperit mobilitza no és un desbordament activista, sinó abans que 
res una atenció posada en l’altre “considerant-lo com un amb si mateix”. 
Aquesta atenció amant és l’inici d’una veritable preocupació per la seva 
persona, a partir de la qual desitjo cercar efectivament el seu bé» (Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, 198-199).
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3. Jesús no només està de part dels pobres, sinó que comparteix amb ells 
la mateixa sort. Aquesta és una lliçó important també per als seus deixebles 
de tots els temps. Les seves paraules «de pobres, en teniu sempre amb vos-
altres» també indiquen que la seva presència enmig nostre és constant, però 
que no ha de conduir-nos a una habitud que es converteixi en indiferència, 
sinó a involucrar-nos en un compartir la vida que no admet delegacions. 
Els pobres no són persones «externes» a la comunitat, sinó germans i 
germanes amb els quals compartir el patiment per alleujar el seu malestar 
i marginació, per a retornar-los la dignitat perduda i assegurar-los la neces-
sària inclusió social. D’altra banda, se sap que una obra de beneficència 
pressuposa un benefactor i un beneficiat, mentre que el compartir genera 
fraternitat. L’almoina és ocasional, mentre que el compartir és durador. La 
primera corre el risc de gratificar a qui la realitza i humiliar a qui la rep; el 
segon reforça la solidaritat i assenta les bases necessàries per tal d’assolir 
la justícia. En definitiva, els creients, quan volen veure i palpar Jesús en 
persona, saben on dirigir-se, els pobres són sagrament de Crist, representen 
la seva persona i remeten a ell.

Tenim molts exemples de sants i santes que han fet del compartir amb 
els pobres el seu projecte de vida. Penso, entre altres, en el pare Damià de 
Veuster, sant apòstol dels leprosos. Amb gran generositat va respondre a la 
crida d’anar a l’illa de Molokai, convertida en un gueto accessible només 
als leprosos, per a viure i morir amb ells. Es va posar mans a l’obra i va fer 
tot el possible perquè la vida d’aquells pobres, malalts i marginats, reduïts a 
l’extrema degradació, fos digna de ser viscuda. Es va fer metge i infermer, 
sense reparar en els riscos que corria, i dugué la llum de l’amor a aquesta 
«colònia de mort», com era anomenada l’illa. La lepra el va afectar també a 
ell, signe d’un compartir total amb els germans i germanes pels quals havia 
donat la vida. El seu testimoni és molt actual en els nostres dies, marcats 
per la pandèmia de coronavirus. La gràcia de Déu actua certament en el cor 
de molts que, sense aparèixer, es desgasten pels més pobres en un concret 
compartir.

4. Necessitem, doncs, adherir-nos amb plena convicció a la invitació del 
Senyor: «Convertiu-vos i creieu en la bona nova» (Mc 1,15). Aquesta con-
versió consisteix, en primer lloc, en obrir el nostre cor per a reconèixer les 
múltiples expressions de la pobresa i en manifestar el Regne de Déu mit-
jançant un estil de vida coherent amb la fe que professem. Sovint els pobres 
són considerats com persones separades, com una categoria que requereix 
un particular servei caritatiu. Seguir Jesús implica, en aquest sentit, un canvi 
de mentalitat, és a dir, acollir el repte de compartir i participar. Convertir-
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nos en els seus deixebles implica l’opció de no acumular tresors en la terra, 
que donen la il·lusió d’una seguretat en realitat fràgil i efímera. Per contra, 
requereix la disponibilitat per alliberar-se de tot vincle que impedeixi asso-
lir la veritable felicitat i benaurança, per a reconèixer el que és durador i que 
no pot ser destruït per res ni per ningú (cf. Mt 6,19-20).

L’ensenyament de Jesús també en aquest cas va a contracorrent, perquè 
promet el que només els ulls de la fe poden veure i experimentar amb 
absoluta certesa: «I tothom qui pel meu nom hagi deixat cases, germans, 
germanes, pare, mare, fills o camps, en rebrà cent vegades més i posseirà la 
vida eterna» (Mt 19,29). Si no s’escull convertir-se en pobres de les riqueses 
efímeres, del poder mundà i de la vanaglòria, mai no es podrà donar la vida 
per amor; es viurà una existència fragmentària, plena de bons propòsits, 
però ineficaç per a transformar el món. Es tracta, per tant, d’obrir-se amb 
decisió a la gràcia de Crist, que pot fer-nos testimonis de la seva caritat 
sense límits i retornar-li credibilitat a la nostra presència en el món.

5. L’Evangeli de Crist impulsa a estar especialment atents als pobres i 
demana reconèixer les múltiples formes de desordre moral i social que 
generen sempre noves formes de pobresa. Sembla que s’està imposant la 
idea que els pobres no només són responsables de la seva condició, sinó que 
constitueixen una càrrega intolerable per a un sistema econòmic que posa 
en el centre els interessos d’algunes categories privilegiades. Un mercat que 
ignora o selecciona els principis ètics crea condicions inhumanes que s’aba-
ten sobre les persones que ja viuen en condicions precàries. S’assisteix així 
a la creació de trampes sempre noves d’indigència i exclusió, produïdes per 
actors econòmics i financers sense escrúpols, mancats de sentit humanitari 
i de responsabilitat social.

L’any passat, a més, es va afegir una altra plaga que va produir ulteri-
orment més pobres: la pandèmia, la qual continua tocant a les portes de 
milions de persones i, quan no porta amb si mateixa el patiment i la mort, 
és de totes maneres portadora de pobresa. Els pobres han augmentat des-
proporcionadament i, per desgràcia, seguiran augmentant en els propers 
mesos. Alguns països, a causa de la pandèmia, estan patint gravíssimes 
conseqüències, de manera que les persones més vulnerables estan privades 
dels béns de primera necessitat. Les llargues files enfront dels menjadors 
per als pobres són el signe tangible d’aquest deteriorament. Una mirada 
atenta exigeix que es trobin les solucions més adequades per a combatre el 
virus a nivell mundial, sense apuntar a interessos partidistes. En particular, 
és urgent donar respostes concretes als qui pateixen la desocupació, que 
colpeja dramàticament molts pares de família, dones i joves. La solidaritat 
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social i la generositat de la que moltes persones són capaces, gràcies a Déu, 
unides a projectes de promoció humana a llarg termini, estan aportant i 
aportaran una contribució molt important en aquesta conjuntura.

6. No obstant això, roman obert l’interrogant, que no és obvi en abso-
lut: com és possible donar una solució tangible als milions de pobres que 
sovint només troben indiferència, o fins i tot enuig, com a resposta? Quin 
camí de justícia és necessari recórrer perquè se superin les desigualtats 
socials i es restableixi la dignitat humana, tantes vegades trepitjada? Un 
estil de vida individualista és còmplice en la generació de pobresa, i sovint 
descarrega sobre els pobres tota la responsabilitat de la seva condició. No 
obstant això, la pobresa no és fruit del destí sinó conseqüència de l’ego-
isme. Per tant, és decisiu donar vida a processos de desenvolupament 
en els que es valorin les capacitats de tots, perquè la complementarietat 
de les competències i la diversitat de les funcions donin lloc a un recurs 
comú de participació. Hi ha moltes pobreses dels «rics» que podrien ser 
guarides per la riquesa dels «pobres», si només es trobessin i es conegues-
sin! Ningú és tan pobre que no pugui donar quelcom de si mateix en la 
reciprocitat. Els pobres no poden ser només els que reben; cal posar-los 
en condicions de poder donar, perquè saben bé com poden correspondre. 
Quants exemples de compartir hi ha davant dels nostres ulls! Els pobres 
ens ensenyen sovint la solidaritat i el compartir. És cert, són persones a 
les quals els falta quelcom, freqüentment els manquen moltes coses i fins 
i tot el més necessari, però no els manca tot, perquè conserven la dignitat 
de fills de Déu que res ni ningú els pot treure.

7. Per això es requereix un enfocament diferent de la pobresa. És un 
repte que els governs i les institucions mundials han d’afrontar amb un 
model social previsor, capaç de respondre a les noves formes de pobresa 
que afecten al món i que marcaran les properes dècades de forma decisiva. 
Si es margina els pobres, com si fossin els culpables de la seva condició, 
aleshores el concepte mateix de democràcia es posa en crisi i tota política 
social es converteix en fracàs. Amb gran humilitat hauríem de confessar que 
pel que fa als pobres som sovint incompetents. Es parla d’ells en abstracte, 
ens aturem en les estadístiques i es pensa en provocar commoció amb algun 
documental. La pobresa, per contra, hauria de suscitar una planificació 
creativa, que permeti augmentar la llibertat efectiva per a poder realitzar 
l’existència amb les capacitats pròpies de cada persona. Pensar que la lli-
bertat es concedeix i incrementa per la possessió de diners és una il·lusió 
de la qual cal allunyar-se. Servir eficaçment als pobres impulsa a l’acció i 
permet trobar els mitjans més adequats per aixecar i promoure aquesta part 
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de la humanitat, massa vegades anònima i sense veu, però que té impresa 
en si mateixa el rostre del Salvador que demana ajuda.

8. «De pobres, en teniu sempre amb vosaltres» (Mc 14,7). És una invi-
tació a no perdre mai de vista l’oportunitat que s’ofereix de fer el bé. En 
el fons es pot entreveure l’antic mandat bíblic: «Quan en una de les ciutats 
del país que el Senyor, el teu Déu, et dona, hi hagi un pobre entre els seus 
germans, no endureixis el cor, no tanquis la mà al teu germà pobre. Obre-li 
la mà i presta-li generosament tot el que li faci falta. […] Dona-li genero-
sament i no a contracor. Així el Senyor, el teu Déu, et beneirà en tots els 
teus treballs i en tot el que emprenguis. Mai no faltaran pobres en el país» 
(Dt 15.7-8.10-11). L’apòstol Pau se situa en la mateixa línia quan exhorta 
els cristians de les seves comunitats a socórrer els pobres de la primera 
comunitat de Jerusalem i a fer-ho «no de mala gana ni per força, perquè 
Déu estima el qui dona amb alegria» (2 Co 9,7). No es tracta d’alleugerir 
la nostra consciència donant alguna almoina, sinó més aviat de contrastar 
la cultura de la indiferència i la injustícia amb la qual tractem els pobres.

En aquest context també és bo recordar les paraules de sant Joan 
Crisòstom: «El qui és generós no ha de demanar comptes de la conducta, 
sinó només millorar la condició de pobresa i satisfer la necessitat. El pobre 
només té una defensa: la seva pobresa i la condició de necessitat en la que 
es troba. No li demanis res més; però encara que fos l’home més malvat 
del món, si li falta l’aliment necessari, alliberem-lo de la fam. [...] L’home 
misericordiós és un port per a qui està en necessitat: el port acull i allibe-
ra del perill a tots els nàufrags; ja siguin ells malvats, bons, o siguin com 
siguin aquells que es trobin en perill, el port els protegeix dins de la seva 
badia. Per tant, també tu, quan vegis en terra un home que ha patit el nau-
fragi de la pobresa, no jutgis, no demanis comptes de la seva conducta, sinó 
allibera’l de la desgràcia» (Discursos sobre el pobre Llàtzer, II, 5).

9. És decisiu que s’augmenti la sensibilitat per a comprendre les neces-
sitats dels pobres, en canvi continu com ho són les condicions de vida. De 
fet, avui dia, en les zones econòmicament més desenvolupades del món, 
s’està menys disposat que en el passat a enfrontar-se a la pobresa. L’estat 
de relatiu benestar al qual s’està acostumat fa més difícil acceptar sacrifi-
cis i privacions. S’és capaç de tot, per tal de no perdre el que ha estat fruit 
d’una conquesta fàcil. Així, es cau en formes de rancor, de nerviosisme 
espasmòdic, de reivindicacions que porten a la por, a l’angoixa i, en alguns 
casos, a la violència. Aquest no ha de ser el criteri sobre el que es constru-
eixi el futur; però, aquestes també són formes de pobresa de les que no es 
pot apartar la mirada. Hem d’estar oberts a llegir els signes dels temps que 



Sant Pare 149

expressen noves modalitats de com ser evangelitzadors en el món contem-
porani. L’ajuda immediata per a satisfer les necessitats dels pobres no ha 
d’impedir-nos ser previsors a l’hora de posar en pràctica nous signes de 
l’amor i de la caritat cristiana com a resposta a les noves formes de pobresa 
que experimenta la humanitat d’avui.

Desitjo que la Jornada Mundial dels Pobres, que arriba a la seva cinquena 
edició, arreli cada vegada més en les nostres Esglésies locals i s’obri a un 
moviment d’evangelització que en primera instància surti a l’encontre dels 
pobres, allí on siguin. No podem esperar que truquin a la nostra porta, és 
urgent que anem nosaltres a trobar-los a les seves cases, als hospitals i a 
les residències assistencials, als carrers i als racons foscos on a vegades 
s’amaguen, als centres de refugi i acollida… És important entendre com se 
senten, què perceben i quins desitjos tenen en el cor. Fem nostres les urgents 
paraules de Primo Mazzolari: «Voldria demanar-los que no em preguntin 
si hi ha pobres, qui són i quants són, perquè temo que aquestes preguntes 
representin una distracció o el pretext per apartar-se d’una indicació pre-
cisa de la consciència i del cor. [...] Mai no he comptat els pobres, perquè 
no es poden comptar: als pobres se’ls abraça, no se’ls compta» (“Adesso” 
n. 7 – 15 abril 1949). Els pobres són enmig nostre. Que evangèlic seria si 
poguéssim dir amb tota veritat: també nosaltres som pobres, perquè només 
així aconseguirem reconèixer-los realment i fer-los part de la nostra vida i 
instruments de salvació.

Roma, Sant Joan del Laterà, 13 de juny de 2021, Memòria litúrgica de 
sant Antoni de Pàdua.

Francesc
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SÍnODE DELS BISBES

“POR UnA IgLESIA SInODAL: COMUnIÓn, PARTICIPACIÓn 
Y MISIÓn” XVI ASAMBLEA gEnERAL ORDInARIA

DEL SÍnODO DE LOS OBISPOS

Documento sobre el proceso sinodal
Presentación del itinerario sinodal aprobado por el Santo Padre Francisco 
en la audiencia concedida al Cardenal Secretario General del Sínodo de 
los Obispos, en fecha 24 de abril de 2021.

1. “El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del 
tercer milenio. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido 
en la palabra «Sínodo». Caminar juntos —laicos, pastores, Obispo de Roma— 
es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en 
práctica” (Discurso del Santo Padre Francisco en la Conmemoración del 50 ani-
versario de la institución del Sínodo de los Obispos, 17 de octubre de 2015). Por 
eso la próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos tendrá 
como tema: ”Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”.

2. Efectivamente, la sinodalidad nos remite a la esencia misma de la 
Iglesia, a su realidad constitutiva, y se orienta a la evangelización. Es un 
modo de ser eclesial y una profecía para el mundo de hoy. “ Lo mismo que 
el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuer-
po, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo” (1 Cor 
12, 12). Es lo que San Agustín denomina el Cristo Total (cf. Sermón 341), 
cabeza y miembros en unidad indivisible, inseparable. Solo desde la unidad 
en Cristo cabeza tiene sentido la pluralidad en los miembros del cuerpo, 
que enriquece a la Iglesia, superando cualquier tentación de uniformidad. 
Desde esta unidad en la pluralidad, con la fuerza del Espíritu, la Iglesia está 
llamada a abrir caminos y, también, a ponerse ella misma en camino.
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3. El Sínodo de los Obispos es el punto de convergencia del dinamis-
mo, de escucha recíproca en el Espíritu Santo, llevado a todos los ámbi-
tos de la vida de la Iglesia (cf. Discurso del Santo Padre Francisco en la 
Conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los 
Obispos, 17 de octubre de 2015). No es solo un evento, sino un proceso que 
implica en sinergia al Pueblo de Dios, al Colegio episcopal y al Obispo de 
Roma, cada uno según su función (cf. Alocución del Cardenal Mario Grech 
al Santo Padre en el Consistorio para la creación de nuevos cardenales, 28 
de noviembre 2020).

ITInERARIO PARA LA CELEBRACIÓn DEL SÍnODO
4. Considerando que las Iglesias particulares, en las cuales y a partir de 

las cuales existe la una y única Iglesia católica, contribuyen eficazmente al 
bien de todo el cuerpo místico, que es también el cuerpo de las Iglesias (cf. 
Lumen Gentium 23), el proceso sinodal pleno solo existirá verdaderamente si 
se implican en él las Iglesias particulares. Y solo puede existir una auténtica 
implicación de las Iglesias particulares si también participan los organismos 
intermedios de sinodalidad, es decir, los Sínodos de las Iglesias orientales 
católicas, los Consejos y Asambleas de las Iglesias sui iuris y las Conferencias 
Episcopales, con sus expresiones nacionales, regionales y continentales.

5. Así pues, el camino sinodal se inicia con una apertura solemne y se 
articula en tres fases:

5.1. APERTURA DEL SÍnODO: octubre 2021
Tendrá lugar tanto en el Vaticano como en cada Iglesia particular.
5.1.1. Apertura con el Santo Padre en el Vaticano: 9-10 de octubre de 

2021.
a. Momento de encuentro / reflexión
b. Momento de oración / celebración (Eucaristía)
5.1.2. Apertura en las Iglesias particulares: domingo 17 de octubre de 

2021.
Se surgiere el mismo esquema, bajo la presidencia del respectivo obispo 

diocesano:
a. Momento de encuentro / reflexión
b. Momento de oración / celebración (Eucaristía)

5.2. FASE En LAS IgLESIAS PARTICULARES Y En OTRAS 
REALIDADES ECLESIALES: octubre 2021-abril 2022

El objetivo de esta fase es la consulta al Pueblo de Dios (cf. 
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Episcopalis Communio, 5,2) para que el proceso sinodal se realice 
en la escucha a la totalidad de los bautizados, sujeto del sensus fidei 
infalible in credendo.

Para facilitar la consulta y la participación de todos, se presenta el 
siguiente itinerario:

Secretaría General de Sínodo:
5.2.1. La Secretaría General de Sínodo enviará un Documento preparato-

rio, acompañado de un Cuestionario y un Vademecum con propuestas para 
realizar la consulta en cada Iglesia particular.

5.2.2. Se enviará también a los dicasterios de la Curia Romana, a las 
Uniones de Superiores / Superioras Mayores (USG / UISG), a otras uniones 
/ federaciones de vida consagrada, a los movimientos internacionales de 
laicos y a las Universidades / Facultades de Teología.

IGLESIAS PARTICULARES Y CONFERENCIAS EPISCOPALES U 
ORGANISMOS CORRESPONDIENTES:

5.2.3. Cada obispo nombrará un responsable diocesano (equipo) de 
la consulta sinodal, que pueda ser punto de referencia y enlace con la 
Conferencia Episcopal y que acompañe la consulta en la Iglesia particular 
en todos sus pasos. (Antes de octubre de 2021).

5.2.4. Cada Conferencia Episcopal (u organismo correspondiente) nom-
brará asimismo un responsable (equipo) que pueda ser referente y enlace 
tanto con los responsables diocesanos como con la Secretaría General del 
Sínodo. (Antes de octubre de 2021).

IGLESIAS PARTICULARES:
5.2.5. La consulta en las Iglesias particulares se desarrollará a través de 

los órganos de participación previstos en el derecho, sin excluir otras moda-
lidades que se juzguen oportunas para que la consulta sea real y eficaz (cf. 
Episcopalis Communio, 6).

5.2.6. La consulta al Pueblo de Dios en cada Iglesia particular se clau-
surará con una reunión pre-sinodal, que será el momento culminante del 
discernimiento diocesano.

5.2.7. Tras la clausura de la fase diocesana, cada Iglesia particular envia-
rá sus aportaciones a la Conferencia Episcopal en una fecha fijada por la 
propia Conferencia Episcopal. En las Iglesias orientales se enviarán a los 
organismos correspondientes.
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CONFERENCIAS EPISCOPALES U ORGANISMOS 
CORRESPONDIENTES:

5.2.8. Se abrirá un período de discernimiento de los pastores reunidos 
en asamblea (Conferencia Episcopal), a los que se pide escuchar lo que el 
Espíritu ha suscitado en las Iglesias a ellos confiadas.

5.2.9. En el proceso de redacción de la síntesis participarán también el 
responsable de la Conferencia Episcopal en lo que se refiere al proceso 
sinodal y su equipo, así como los representantes elegidos para participar 
en la Asamblea General Ordinaria del Sínodo en Roma, una vez ratificados 
por el Santo Padre.

5.2.10. La síntesis se enviará a la Secretaría General del Sínodo. También 
se enviarán las aportaciones de cada una de las Iglesias particulares. (Antes 
de abril de 2022).

OTRAS APORTACIONES:
5.2.11. También se recibirán las aportaciones enviadas por los Dicasterios 

de la Curia Romana, las Universidades / Facultades de Teología, las 
Uniones de Superiores / Superioras Generales (USG / UISG), otras uniones 
/ federaciones de vida consagrada y los movimientos internacionales de 
laicos. (Antes de abril de 2022).

Secretaría General de Sínodo:
5.2.12. La Secretaría General del Sínodo procederá a la redacción del 

primer Instrumentum Laboris (Antes de septiembre de 2022).

5.3. FASE COnTInEnTAL: septiembre 2022 - marzo de 2023
La finalidad de esta fase es la de dialogar a nivel continental sobre el texto 

del primer Instrumentum Laboris, realizando un ulterior acto de discerni-
miento desde las particularidades culturales específicas de cada continente.

Secretaría General del Sínodo:
5.3.1. La Secretaría General del Sínodo publicará y envía el primer 

Instrumentum Laboris (En septiembre de 2022).

REUNIONES INTERNACIONALES DE CONFERENCIAS 
EPISCOPALES:

5.3.2. Cada Reunión Internacional de Conferencias Episcopales nombra-
rá asimismo un responsable que pueda ser referente y enlace tanto con las 
Conferencias Episcopales como Secretaría General del Sínodo. (Antes de 
septiembre de 2022).

5.3.3. Discernimiento pres-sinodal en las Asambleas continentales. Se 
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establecerán los criterios de participación de los obispos residenciales y de 
los demás miembros del Pueblo de Dios.

5.3.4. Las Asambleas concluirán con la redacción de un documento final, 
que se enviará a la Secretaría General del Sínodo. (En marzo de 2023).

OTRAS APORTACIONES:
5.3.5. Contemporáneamente a las reuniones pre-sinodales continentales, 

se recomienda que se desarrollen también asambleas internacionales de 
especialistas, que puedan enviar sus aportaciones a la Secretaría General del 
Sínodo (En marzo de 2023).

Secretaría General del Sínodo:
5.3.6. La Secretaría General del Sínodo procederá a la redacción del 

segundo Instrumentum Laboris. (Antes de junio de 2023).

5.4. FASE DE LA IgLESIA UnIVERSAL: octubre de 2023
5.4.1. La Secretaría General del Sínodo enviará el segundo Instrumentum 

Laboris a los participantes en la Asamblea General del Sínodo de los Obispos.
5.4.2. Celebración del Sínodo de los Obispos en Roma, según los pro-

cedimientos fijados en la Constitución Apostólica Episcopalis Communio. 
(Octubre de 2023).

*******

6. La articulación de las diferentes fases del proceso sinodal hace posible la 
escucha real del Pueblo de Dios y también una implicación de todos los obispos 
en los diferentes niveles de la vida eclesial (Iglesias particulares, Conferencias 
Episcopales u organismos correspondientes, Reuniones Internacionales de 
Conferencias Episcopales). Se garantiza así la participación de todos en el pro-
ceso sinodal y se configura un ejercicio de la colegialidad dentro del ejercicio 
de la sinodalidad, en la perspectiva subrayada por el Papa Francisco en el 50 
aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos.

7. En un espíritu de colaboración, la Secretaría General del Sínodo está 
abierta a clarificar y acompañar cualquier momento de este proceso sinodal, 
que debe ser, esencialmente, un evento espiritual de discernimiento. “Uno 
en escucha de los otros; y todos en escucha del Espíritu Santo” (Discurso 
del Santo Padre Francisco en la Conmemoración del 50 aniversario de la 
institución del Sínodo de los Obispos, 17 de octubre de 2015).

Mario Card. grech, Secretario General
Vaticano, 21 de mayo 2021
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PEnITEnCIARÍA APOSTÓLICA

PEnITEnCIARÍA APOSTÓLICA
Prot. N. 757/21/1

DECRETO

La Penitenciaría Apostólica, con el fin de aumentar la devoción de los 
fieles y para la salvación de las almas, en virtud de las facultades que 
le atribuye el Sumo Pontífice Francisco Papa por la Divina Providencia, 
escuchando la reciente petición presentada por el Eminentísimo Cardenal 
de la Santa Iglesia Romana Kevin Joseph Farrell, Prefecto del Dicasterio 
para los Laicos, la Familia y la Vida, con ocasión de la Primera Jornada 
Mundial de los Abuelos y de los Mayores, recientemente instituida por 
el Sumo Pontífice el cuarto domingo del mes de julio, concede benig-
namente del tesoro celestial de la Iglesia la Indulgencia Plenaria, en las 
condiciones habituales (confesión sacramental, comunión eucarística y 
oración según las intenciones del Sumo Pontífice), a los abuelos, a los 
mayores y a todos los fieles que, movidos por un verdadero espíritu de 
penitencia y caridad, participen el 25 de julio de 2021, con motivo de la 
Primera Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores, en la solemne 
celebración que presidirá el Santísimo Padre Francisco en la Basílica 
Papal del Vaticano o en los diversos actos que se realizarán en todo el 
mundo, que también podrán aplicarlo como sufragio por las almas del 
Purgatorio.

Este Tribunal de la Misericordia concede también este mismo día la 
Indulgencia Plenaria a los fieles que dedicarán un tiempo adecuado a visi-
tar real o virtualmente a sus hermanos mayores necesitados o en dificultad 
(como enfermos, abandonados, discapacitados y similares).
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La Indulgencia Plenaria puede concederse también a los mayores 
enfermos y a todos aquellos que no pueden salir de casa por un motivo 
grave, siempre que se abstengan de todo pecado y tengan la intención de 
cumplir las tres condiciones habituales lo antes posible, se unirán espiri-
tualmente a los actos sagrados de la Jornada Mundial, ofreciendo al Dios 
Misericordioso sus oraciones, dolores o sufrimientos de su vida, sobre todo 
mientras las palabras del Sumo Pontífice y las celebraciones se transmiten 
por televisión y radio, pero también a través de los nuevos medios de comu-
nicación social.

Por ello, para que se facilite el acceso al perdón divino a través de las 
Llaves de la Iglesia, por caridad pastoral, esta Penitenciaría ruega encare-
cidamente a los sacerdotes, dotados de las facultades oportunas para oír la 
confesión, que se pongan a disposición, con espíritu dispuesto y generoso, 
para la celebración de la Penitencia.

Este decreto es válido para la Primera Jornada Mundial de los Abuelos y 
de los Mayores, independientemente de cualquier disposición en contrario.

Dado en Roma, en el Palacio de la Penitenciaría Apostólica, el 13 de 
mayo, en la Ascensión del Señor, en el año de la Encarnación del Señor 
2021.

Mauro Card. Piacenza
Penitenciario Mayor

Krzysztof Nykiel
Regente








