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ESCRITS DEL SR. BISBE

HOMILIES

HoMILIA A L’oRDEnACIÓ D’En PAU PonS
(Catedral de Menorca 10 de juliol de 2021)

Jer 1, 4-9; 2 Cor 4, 1-2. 5-7; Jn 21, 15-17

Estimat Pau:
Després d’un temps de preparació, ha arribat el dia esperat de la teva 

ordenació sacerdotal. Avui rebràs una gràcia immensa, perquè per l’efusió 
de l’Esperit Sant, tot el teu ésser quedarà configurat amb Crist sacerdot i 
pastor.

El Senyor ha pronunciat el teu nom
Ell és el que t’ha cridat des del si de la mare, perquè condueixis en el seu 

nom el poble de Déu. Et convit a llegir la teva història personal i a descobrir 
en tots els detalls com el Senyor t’ha anat atraient i conduint cap a Ell: la 
fe que et van transmetre els teus pares, la formació en el col·legi de Sant 
Josep, el teu contacte amb la parròquia de la Concepció, la teva formació al 
Seminari de València i últimament els teus anys en el Col·legi Espanyol de 
Roma. A través de tot això, el Senyor ha pronunciat el teu nom i t’ha cridat 
perquè siguis el seu sacerdot, profeta i pastor.

En moments com aquest es fa molt patent la nostra indignitat. Com 
Jeremies clamam: sóc un fillet que amb prou feines sap parlar. Però el 
Senyor ens repeteix com al profeta: “No tinguis por”. El primer que has 
d’aprendre en la teva vida sacerdotal és a confiar en la gràcia de Déu. El 
sacerdoci no és alguna cosa que construïm amb les nostres pròpies forces, 
sinó quelcom que fa Déu en nosaltres. Sense la seva gràcia és impossible 
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transformar el cor dels homes, ni transmetre’ls la misericòrdia de Déu ni, 
per descomptat, celebrar el seu misteri. El protagonista de la teva vida i 
ministeri només pot ser Déu. Ell posarà les seves paraules en els teus llavis, 
ell conduirà la teva vida perquè puguis ser per sempre servidor de la seva 
Paraula i ministre dels seus misteris.

L’amor és la clau
És Jesús qui t’ha cridat a continuar servint els teus germans com a sacer-

dot i pastor. Aquest ministeri que t’encomana té una clau fonamental, que és 
l’amor. Aquesta és la condició que Jesús posa a Pere abans de encomanar-li 
cap missió. Per això, la pregunta més important que et fa Jesús avui és la 
mateixa que a Pere: “m’estimes?” I tu, com Pere, diràs que, a pesar de totes 
les teves debilitats, a pesar dels teus dubtes i potser de les teves traïcions, 
l’estimes amb bogeria i estàs disposat a posar la teva vida per complet a les 
seves mans. “Vols unir-te cada dia més a Crist, Gran Sacerdot?”, Et dema-
naré d’aquí a uns moments. I tu diràs, amb sinceritat i fermesa: “Sí, vull 
fer-ho amb la gràcia de Déu”.

Aquest amor a Jesús, que és la clau del teu ministeri, et conduirà imme-
diatament a estimar els homes. Deia Pau en la carta que hem escoltat: “som 
servidors vostres per amor a Jesús”. L’amor a Jesús condueix a fer-se càrrec 
del germà. El sacerdot de Crist ha de ser sempre servidor de tots els seus 
germans. A tots ells ha de fer-los sentir l’amor que prové de Crist.

Té raó Sant Agustí quan, comentant l’Evangeli que avui hem llegit, 
diu que la missió principal de pastor consisteix, sobretot, en estimar el 
ramat, “Que sigui ofici d’amor pasturar el ramat del Senyor” (In Iohannis 
Evangelium, 123,5 ).

El celibat que et compromets a viure t’ajudarà a posar tot el teu afecte 
i la teva preocupació en la comunitat, a la qual et deus. El teu amor pri-
mari i principal no es dirigeix a una persona concreta, perquè té com a 
destinatari tota la comunitat. A ella li deus el teu afecte i també les teves 
preocupacions.

L’amor unifica la vida del sacerdot
L’amor a Jesús i als germans -que en els documents pontificis es deno-

mina “caritat pastoral” (cf. PO 14, PDV 23) - ha de ser el motor de tota 
la teva vida. Tots els teus projectes i activitats, les teves opcions i relaci-
ons, la teva forma de viure, han de ser expressió de l’amor a Crist i a la 
comunitat o conduir-hi a ells. El teu cor ha d’estar sempre posat en ells. 
Els pertany a ells.
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L’amor serà també font d’unitat per a la teva vida. En el teu ministeri com 
a sacerdot diocesà hauràs de fer coses molt diverses. Per descomptat, pre-
dicar, celebrar els sagraments i atendre els més pobres. Però també tasques 
d’estudi o coses materials com administrar l’economia d’una parròquia o 
pot fins i tot de reparar o construir un temple. Totes les activitats de la vida 
sacerdotal queden unificades i integrades quan estan mogudes per l’amor. Si 
cada instant i cada gest de la teva vida estan moguts pel desig de donar-ho 
tot per el ramat, trobaràs una gran harmonia i equilibri espiritual.

Les fonts de l’amor
Aquest amor de pastor té tres fonts principals, que han de ser constant 

punt de referència en la teva vida sacerdotal, perquè l’amor no s’assequi.
La primera és l’Esperit que avui rebràs. “Renova en el seu cor l’Esperit de 

santedat”, diré en l’oració consecratòria. La unció de l’Esperit és font ines-
gotable d’amor. Aquest do que avui reps, s’haurà de desenvolupar en la teva 
vida. Si et deixes transformar, anirà generant en el teu cor l’esperit de servei 
i entrega a la comunitat que va tenir Jesús. L’Esperit que avui reps serà font 
de renovació en tot moment. Per això, Pau demanava a Timoteu que tornés 
a ell constantment i que revifés el do que havia rebut per la imposició de 
les mans (cf. 2Tm 1, 6).

La segona font de l’amor pastoral és l’Eucaristia, que ha d’ocupar el cen-
tre de la teva vida presbiteral. No oblidis mai que no hi ha res més important 
ni urgent que celebrar l’Eucaristia, perquè la nostra vida està estretament 
associada a ella. L’Eucaristia que celebram ens involucra en el lliurament 
que Crist fa de si mateix. Quan diguis “Això és el meu cos entregat per 
vosaltres”, hauràs d’afegir: sí, la meva vida unida a Crist, es gasta cada dia 
per vosaltres. Després d’imposar les mans, et donaré el pa i el vi per cele-
brar l’Eucaristia i et diré: “Imita el que commemores”. L’Eucaristia és font 
constant d’amor als germans, a imitació de Crist, que lliura la seva vida per 
les seves ovelles.

La tercera font és l’exercici mateix del ministeri. Els encàrrecs que rebràs 
com a sacerdot seran l’aliment de la teva vida. No és sa cercar la santedat 
al marge del nostre ministeri. La nostra santificació està unida a la nostra 
vida: al tracte amable d’una parella que ha vingut, a la celebració pietosa 
dels misteris sants, a la preparació acurada de l’homilia o la catequesi, a la 
proximitat als més pobres. Tot això és font, motiu i estímul per a la nostra 
vida. La pregària tant personal com comunitària t’ajudarà a anar integrant 
la vida i el ministeri.
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Imatge viva de Crist
Bevent en aquestes fonts, la teva vida serà una continuació de Crist 

mateix per els teus germans, “una imatge viva i transparent de Crist sacer-
dot” (PDV 12). Unit al cor de Crist, també del teu cor brollaran gestos de 
reconciliació i misericòrdia; també el teu cor es commourà quan es creui en 
el camí del germà malferit que està mig mort (cf. Lc 10, 25-37). Hi ha un 
text de l’Exhortació Pastores dabo vobis que m’agrada especialment. Parla 
de les disposicions humanes del sacerdot i diu: “En el tracte amb els homes i 
en la vida de cada dia, el sacerdot ha de fer créixer i aprofundir aquella sen-
sibilitat humana que li permet comprendre les necessitats i acollir els precs, 
intuir les preguntes no expressades , compartir les esperances i expectati-
ves, les alegries i els treballs de la vida ordinària; ser capaç de trobar a tots 
i dialogar amb tots. Sobretot coneixent i compartint, és a dir, fent pròpia, 
l’experiència humana del dolor en les seves múltiples manifestacions, des 
de la indigència a la malaltia, des de la marginació a la ignorància, a la soli-
tud, a les pobreses materials i morals, el sacerdot enriqueix la seva pròpia 
humanitat i la fa més autèntica i transparent, en un creixent i apassionat 
amor a l’home” (PDV 72).

Davant la temptació de narcisisme, de tancar-se en si mateix o d’exhibir 
els propis mèrits, escollim el camí del lliurament, de posar en el centre 
a l’altre, del servei humil i callat. “Pastura les meves ovelles” -deia Sant 
Agustí en un altre text- significa “Pateix per les meves ovelles” (Sermó 
Guelferbitano 32, sobre l’ordenació episcopal: PLS 2, 639-640).

Un signe clar que no et mires a tu mateix, és que saps treballar amb els 
teus germans sacerdots. Avui t’incorpores a aquest presbiteri de Menorca i 
has de romandre unit a ell, per poder dur a terme la missió que el Bon Pastor 
ha posat en les nostres mans. Només units podrem fer front al desafiament 
d’anunciar de nou l’Evangeli a les gents d’aquesta illa.

Avui donam gràcies per la teva entrega. El meu cor se sent agraït a totes 
les persones que han fet possible que avui estiguis aquí: els teus pares, els 
teus professors, el teu rector, els teus formadors. Però, sobretot, don gràcies 
a Déu que ha pronunciat el teu nom i avui et constituirà en el seu sacerdot, 
per a tota l’eternitat.
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HoMILIA DIUMEngE XV (B)
(Sant Cristòfol, Migjorn 10 de juliol de 2021)

Des de molt antic, aquest poble des Migjorn Gran guarda devoció a Sant 
Cristòfol, un sant que va viure fa molts segles i la devoció es va estendre 
per tot occident durant l’Edat Mitjana. També a aquest lloc de la nostra illa 
va arribar la veneració a aquest sant procedent de Lícia (Àsia Menor), que 
en 1813 va ser escollit pel poble com el seu patró. A ell està dedicat aquest 
temple parroquial.

A Sant Cristòfol se li representa com un home fornit i gran, que camina 
portant sobre les seves espatlles un fillet que és el mateix Jesús. Anem a 
fixar-nos en aquestes actituds, que són fonamentals per a la vida cristiana, 
a la llum de la paraula de Déu que acabem d’escoltar.

Estar en camí
La primera actitud és la d’estar en camí. Sant Cristòfol és el patró dels 

peregrins i dels que viatgen. Per això la seva imatge està difosa especial-
ment en les rutes de peregrinació; són moltes les esglésies i catedrals que 
tenen una imatge del sant al costat de la porta d’entrada, com donant la 
benvinguda als pelegrins. Després d’aquesta Eucaristia beneirem també 
els cotxes, demanant que, per intercessió de Sant Cristòfol, el Senyor els 
acompanyi en el seu camí.

L’Evangeli que hem escoltat parlava també d’estar en camí. Jesús crida 
als Dotze, als qui ha escollit, per fer-los partícips de la seva missió. I els 
hi diu que han de posar-se en camí: “enviant-los de dos en dos”. El cristià 
és sempre un caminant, un pelegrí, algú que no té residència fixa, perquè 
sospira sempre per alguna cosa més, cerca una meta més alta.

A la segona lectura es descrivia perfectament aquesta actitud, a la llum 
de la història d’Abraham. Es deia que la fe li va fer posar-se en camí, el va 
portar a sortir d’Ur de Caldea i diu l’autor “sense sebre on anava”. Ho va 
fer -explica- perquè “esperava la ciutat assentada sobre sòlids fonaments i 
l’arquitecte i constructor era Déu”.

La fe ens ha de moure també a nosaltres a posar-nos en camí. Em sem-
bla que els cristians ens hem acostumat a viure un cristianisme fàcil, poc 
exigent i a acomodar l’Evangeli a la nostra vida mediocre. Però l’Evangeli 
ens demana arriscar-nos, abandonar les comoditats i posar-nos en camí. El 
Concili Vaticà II va retratar esplèndidament l’Església quan va dir que era 
un poble de viadors, que peregrina fins a la seva consumació a la glòria 
del cel (cf. LG cap. 7). El Papa Francesc també ens anima constantment a 
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posar-nos en camí, a ser Església en sortida, el que exigeix   deixar rutines i 
estar disposats a recórrer els camins dels homes.

A l’Evangeli, Jesús advertia que per a realitzar el camí no hem d’anar 
massa carregats de coses. No necessitam pa, ni alforges, ni diners a la faixa. 
Si es vol caminar lleuger, el pelegrí no pot anar molt carregat de coses. Si 
volem arribar a “la ciutat ben fonamentada”, haurem de cercar l’essencial, 
el que és important de veritat, i prescindir de moltes coses que fermen el 
nostre cor.

Tenim, per tant, una primera característica de Sant Cristòfol: ens ensenya 
a ser caminants, a anar lleugers d’equipatge, a estar disponibles per a Crist 
i l’Evangeli.

Portador de Crist
Un segon aspecte té a veure amb la finalitat d’aquest camí, que no és 

altra que mostrar Crist. Si ens posam en sortida és per anunciar Crist, per 
ser els seus portadors, com ho va ser “Christophorus”, el que porta a Crist. 
L’Evangeli parlava que el deixeble ha de continuar la missió de Crist, pre-
dicant la conversió i anunciant el Regne de Déu. Aquest regne té un nom: 
Jesús de Natzaret.

Cada cristià és, per tant, un caminant que porta Crist, que ho proclama 
amb els seus llavis, però sobretot amb la seva vida. Les lectures d’avui ens 
feien veure que no valen excuses, que tots tenim el compromís d’anunciar 
Jesucrist. Amós, que va viure vuit segles abans de Crist, diu que no vol 
ser profeta, que ell és només un pagès. Però Déu li diu: “ves i profetitza”. 
Aquestes paraules valen per a nosaltres. També nosaltres podríem dir: jo 
som una mestressa de casa, o un jubilat o som un treballador que no està 
preparat per a res. A més, Amós tenia por, perquè sabia que la seva parau-
la anava a molestar a molts, entre d’altres al sacerdot de Betel, Amasies. 
També nosaltres podem tenir por, perquè l’ambient de la societat és molt 
crític amb la fe i amb l’Església. Però Déu ens repeteix com a Amós: “ves 
i profetitza”. Hem de portar Crist als homes i dones del nostre ambient, 
conscients que estem donant-los allò que pot omplir del tot la seva vida. A 
tots ells hem de fer arribar “la bellesa de l’amor salvífic de Déu manifestat 
en Jesucrist, mort i ressuscitat” (EG 36).

Paraula i vida
Finalment, Sant Cristòfol ens ensenya que aquest anunci ha d’anar sempre 

acompanyat per les obres. Aquest sant va portar a Crist no tant amb la seva 
paraula com amb la seva vida; el va portar dedicant el seu esforç i treball 
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a acompanyar els caminants fins a l’altra vorera del riu. Precisament en 
aquest treball va trobar a Crist mateix, que li va dir: “Jo som Crist. Em cer-
caves i m’has trobat. A qualsevol que ajudis a travessar els rius, m’ajudes a 
mi”. Després Cristófol va marxar a predicar a Lícia i Samos i allí va donar 
testimoni suprem de Crist amb el martiri.

A l’Evangeli, Jesús demanava també que la paraula fos acompanyada per 
l’obra, que no fos només una idea o una teoria, sinó un missatge que salva. 
La paraula ha d’anar acompanyada de la lluita contra el mal i de la salut 
per als que estan malalts. És essencial que el nostre anunci del Regne vagi 
acompanyat d’obres que mostrin aquest regne i ho facin present: l’amor, la 
misericòrdia i, sobretot, l’atenció als més pobres. La lliçó de Sant Cristòfol 
és clara: en el pobre i necessitat trobam a Crist. Convé recordar-ho en aquest 
temps de pandèmia, quan moltes persones s’han vist afectades per aquesta 
malaltia o per les seves conseqüències econòmiques i socials. Tot això és 
una crida perquè siguem una Església samaritana, que es posa al servei de 
tots, perquè ajudar els més vulnerables és ajudar Crist mateix. Serem creï-
bles quan les obres acompanyin les nostres paraules.

Tres són, per tant, les lliçons que ens dóna Sant Cristòfol: ens ensenya a 
ser caminants, que porten a Crist amb ells i que viuen en actitud de servei a 
tots. Que la seva intercessió ens ajudi a viure aquestes actituds.

HoMILIA VERgE DEL CARME
(Parròquia del Carme de Maó, 16 de juliol de 2021)

L’advocació mariana que avui celebram té el seu origen al segle XII, quan 
un grup de pelegrins es van retirar a la muntanya del Carmel, a Terra Santa, 
vivint a les coves naturals d’aquella muntanya, dedicats a l’oració. És una 
muntanya bella, de 550 m. d’altitud, que s’eleva al costat de la mar; des de 
la seva vessant s’albira el mar mediterrani, el mateix que banya les costes 
de Menorca. En aquella muntanya hi havia viscut Elías, un dels grans pro-
fetes de l’antiga aliança. Elías va ser home de fe i pregària, que, des d’una 
profunda experiència de Déu, reclamà al poble que visques en fidelitat a 
l’Aliança amb Déu. En aquella muntanya del Carmel es va establir un grup 
d’ermitans que havia viatjat a Terra Santa amb els Creuats, amb la intenció 
de viure en oració, seguint l’esperit d’Elies. Van ser ells els que van comen-
çar a invocar a Maria com la seva mare i protectora, com la Mare de Déu 
de la muntanya del Carmel.
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En la litúrgia i l’espiritualitat cristiana, la muntanya del Carmel té un 
caràcter simbòlic, ja que ajuda a evocar aspectes molt importants per a 
la vida cristiana. Per entendre-ho podem fixar-nos en tres elements de la 
muntanya.

La muntanya del Carmel
El primer és la mateixa muntanya, que és un símbol de Crist. En la pre-

gària d’aquest dia hem demanat que, amb l’ajuda de Maria, “arribem fins al 
cim de la muntanya de la perfecció que és Crist”. Pensar així en Crist ens 
ajuda a entendre que per aconseguir-ho necessitam fer un esforç gran, per-
què no es pot pujar al cim sense esforç. Per aconseguir-ho necessitam també 
deixar moltes coses que ens fermen i que ens impedeixen caminar lleugers. 
Els místics van presentar la vida cristiana com la pujada a aquesta muntanya 
que és Crist. És conegut el llibre de Sant Joan de la Creu, la “Pujada a la 
muntanya del Carmel”, en el qual descriu el camí de renúncia –del no res- 
que condueix fins a Crist –que és el tot-.

Aquesta festa ens convida a no perdre il·lusió, força i alè per a viure la 
nostra fe. Amb fraqüència els cristians ens fatigam i la nostra vida cau en la 
mediocritat. És el moment de mirar a Maria, la Mare de Déu de la Muntanya 
del Carmel i demanar-li que ens acompanyi en el nostre trajecte perquè 
aconseguim pujar les escarpades vessants de la muntanya i així conèixer i 
estimar Crist, que és la muntanya de la perfecció.

La mar
El segon element d’aquell paratge del Carmel és la mar, que és un mitjà de 

comunicació i que sustenta la vida de moltes persones, però també és lloc de 
perills i dificultats, com saben molt bé els marins i els pescadors. Per nave-
gar per aquesta mar, que és un símbol de la vida humana, necessitam un 
guia que ens orienti en la nit i ens indiqui la meta, on es troba el port segur 
en el qual podem estar fora de perill. Maria és aquesta guia que necessita 
la nostra vida, és l’estrella que brilla en la nit i que ens indica cap a on ens 
hem de dirigir. Per això el poble cristià la invoca com la “estrella de la mar”, 
la Stella maris. Com va explicar Sant Tomàs d’Aquino: “Es diu a Maria 
Santíssima Estel de la mar, perquè de la mateixa manera que per l’estrella 
es dirigeixen els navegants a port, així, per mitjà de Maria es dirigeixen els 
cristians a la glòria” (Expositio Salutationis Angelicae, art 2). En un sentit 
sermó, Sant Bernat repetia: “Mira a l’estrella, invoca Maria”. I afegia: “No 
t’extraviarás si la segueixes, no desesperaràs si li pregues, no et perdràs si 
en Ella penses. Si Ella et dóna la mà, no cauràs; si et protegeix, res hauràs 
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de témer; no et fatigarás, si és la teva guia; arribaràs feliçment a port, si Ella 
t’empara”. En el nostre caminar fins a Crist, brilla Maria com estrella que 
ens ajuda a avançar enmig de les dificultats i ens assenyala la meta.

Les coves
El tercer element que hi ha al Carmel són les coves, que van propiciar el 

refugi dels ermitans. Aquestes coves recorden la importància del recolli-
ment i la pregària, a semblança d’aquells ermitans.

La pregària és com el pulmó de la vida cristiana, perquè el tracte amb 
Jesús oxigena la nostra vida i serveix d’alè per viure la fe. Sense la pregària 
assídua i constant, resulta impossible ascendir a la muntanya del Carmel. 
Sense la oració, tampoc resulta possible solcar els mars i vèncer les tem-
pestes que afecten la nostra vida. Aquells ermitans van veure en Maria un 
model de pregària. Ella és dona que acull la Paraula, l’escolta amb atenció 
i la guarda en el seu cor.

Avui necessitam grans orants, persones que siguin testimonis de qui i com 
és Déu. Pens que una característica d’una parròquia dedicada a la Mare de 
Déu de l’Carme és que ha d’ajudar als seus feligresos a iniciar-se en l’oració 
i la contemplació.

Conclusió
D’aquells Ermitans del Carmel va sorgir l’ordre del Carme, que va rebre 

una primera regla en 1209. Aquesta ordre es va anar estenent per orient 
mitjà i, més tard, per occident. A la nostra ciutat de Maó van arribar al segle 
XVII, començant a establir-se precisament en una cova situada als escarpats 
del port. Al principi es va construir una petita capella, que en 1750 va donar 
pas a aquest bell temple i el convent annex, la vida del qual es va truncar 
el 1835, amb l’exclaustració forçosa dels religiosos. Es va constituir llavors 
aquesta parròquia, en la qual se segueix venerant la Mare de Déu sota l’ad-
vocació de la Muntanya del Carmel.

És una alegria poder celebrar aquesta festa en honor de Maria, recordant 
que ella és estrella que ens condueix a Crist, companya que camina amb el 
seu poble i el guia fins al cim de la muntanya, i mestra que ens ensenya a 
contemplar i guardar aquestes coses en el cor.
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HoMILIA SoLEMnITAT DE SAnT JAUME
(Es Castell 25 de juliol de 2021)

En aquest dia celebram la festa de l’apòstol Sant Jaume, deixeble del 
Senyor i testimoni de l’Evangeli, que va ser decapitat a Jerusalem per 
Herodes cap a l’any 44 per donar testimoni de la resurrecció de Jesucrist. 
La celebració d’aquesta festa ens anima a viure la nostra fe amb coratge i 
fermesa, comprometent-nos tant en el seguiment de Crist com en el testimo-
ni. Els cristians no podem seguir vivint la nostra fe d’una manera còmoda i 
mediocre, defugint el compromís amb la fe que professam.

El primer és la trobada
En la vida del deixeble primer ve la trobada i després el seguiment de 

Crist. Això és el que va succeir en la vida de Sant Jaume. Els evangelistes 
recullen el moment en què va ser cridat per Jesús, mentre era a Betsaida 
reparant les xarxes al costat del seu pare Zebedeu i el seu germà Joan (cf. Mt 
4, 21-22). Jesús va passar al seu costat, va cridar els dos germans i Jaume i 
Joan, que “deixant la barca i al seu pare, el van seguir”.

Allò que figura en primer lloc a la vida cristiana és aquesta trobada amb 
Crist, el deixar-se fascinar per la seva persona, el descobrir que té paraules 
de vida eterna i sentir l’amor immens que ens té. D’aquesta experiència 
brolla la convicció que Jesús omple la nostra vida; és el tresor que cercàvem 
en el nostre camí, la llum que il·lumina els nostres cors. Per això volem 
seguir el seu camí, viure com Ell va viure. Val la pena deixar-ho tot per 
seguir Crist.

Els evangelistes destaquen la intimitat especial de Sant Jaume amb Jesús, 
ja que en diverses ocasions va ser testimoni d’esdeveniments importants en 
la seva vida com la resurrecció de la filla de Jairo, la transfiguració i l’ago-
nia de Getsemaní. Nosaltres som convidats a repetir aquesta experiència 
i viure en la intimitat amb Jesús. També avui és possible la trobada amb 
Ell, sobretot quan escoltam la seva Paraula i participam en els sagraments, 
que són signes de la seva presència. Jesús continua cridant al seguiment. 
Necessitam la valentia i coratge dels apòstols per deixar les xarxes, aban-
donar la comoditat i seguir-lo amb decisió.

De la trobada neix l’anunci
La trobada condueix a l’anunci, perquè l’alegria d’allò que s’ha trobat no 

es pot callar. San Jaume va proclamar aquesta alegria a Palestina i, segons 
una antiga tradició, la seva paraula va arribar fins Espanya, situada als 
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confins del món conegut llavors. La celebració del ‘gloriós’ Sant Jaume ens 
fa conscients que avui som nosaltres els que hem de proclamar l’Evangeli. 
Avui més que mai es necessiten cristians convençuts de la seva fe i enamo-
rats de Crist, que proclamin sense por l’alegria de creure.

Veim com amb un ritme vertiginós moltes persones van perdent la fe 
en Jesucrist; observam una societat que es construeix a l’esquena del seu 
Evangeli. I veim, també, moltes persones que caminen desorientades, sense 
una raó per viure, sense una llum que il·lumini la seva existència. Per això 
avui són necessaris cristians que donin testimoni de la seva fe amb valentia, 
sense pors ni complexos. No pens només en sacerdots i religiosos; ben al 
contrari, pens especialment en els laics, en els matrimonis cristians, en els 
joves que s’esforcen per viure la fe o en les persones grans que la trans-
meten. En aquest dia, de manera particular, recordam i agraïm la feina de 
la gent gran, que tenen com a vocació -diu el Papa- “custodiar les arrels, 
transmetre la fe als joves i cuidar els petits”. Tots els que ens deim cristians 
i ens consideram deixebles de Jesús som cridats a viure amb intensitat la 
nostra fe i transmetre aquesta llum als altres.

La segona lectura, presa de l’Apòstol Sant Pau, resultava il·luminadora, 
perquè deia que els cristians portam un tresor en les nostres mans, però que 
aquest tresor es conté en un vas de fang, perquè som fràgils. L’Evangeli no 
amaga les debilitats i pobreses de Sant Jaume i els altres apòstols. En el 
passatge que hem escoltat avui apareixien com a persones ambicioses que 
es barallaven per ocupar el primer lloc en un regne que pensaven era ter-
reny. També nosaltres portam el tresor de la fe en Jesús en un recipient de 
fang, que és la nostra vida. Pau diu que així es veurà millor que la força que 
té l’Evangeli no és cosa nostra, sinó de Déu. No tinguem por de la nostra 
pobresa ni de les nostres limitacions, sinó que posem tot el que som al ser-
vei de l’Evangeli. La força del que anunciam no està en les nostres qualitats 
i capacitats sinó en el poder que ve de Déu.

Servir
L’anunci de Crist es fa amb la nostra paraula, però sobretot amb el testi-

moniatge de la nostra vida. El nostre desig és viure com Jesucrist: que els 
nostres criteris siguin els de l’Evangeli, que els nostres ideals siguin els de 
Jesucrist, que el nostre estil de vida sigui el seu.

En el text que avui hem escoltat, Jesús donava una clau important: mentre 
que l’estil dominant entre els homes és el de dominar sobre l’altre, l’estil de 
vida dels deixebles està caracteritzat pel servei. “Qui vulgui ser important 
enmig vostre, que es faci el vostre servidor”. Estic convençut que l’anunci 
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de Crist serà eficaç si els homes adverteixen que la nostra pretensió no és 
dominar-los ni controlar-los sinó servir-los; serem creïbles quan siguem 
capaços -com el Mestre de agenollar-nos per rentar els peus dels altres, per 
curar les ferides dels homes, quan ens vegin al servei dels últims. Volem i 
hem de ser una Església samaritana, que viu sempre en actitud de servei. 
Aquesta actitud, que és clau fonamental per a la vida cristiana, es fa més 
necessària que mai en el món marcat pel covid-19, quan sentim el dolor de 
moltes persones i també advertim l’empobriment de moltes altres.

El Senyor compta amb nosaltres. Amb la nostra paraula i amb la nostra 
actitud de servei podem ser avui testimonis de Jesucrist ressuscitat, com ho 
va fer Sant Jaume. Que el gloriós apòstol St. Jaume protegeixi també a totes 
les persones del poble d’Es Castell i faci que la vostra parròquia tingui la 
força evangelitzadora que va manifestar aquest Apòstol, fins a lliurar la seva 
vida per l’Evangeli.

HoMILÍA En LA I JoRnADA MUnDIAL
DE LoS ABUELoS Y MAYoRES

(Catedral de Menorca, 25 de julio de 2021)

Celebramos en este día la solemnidad del Apóstol Santiago, discípulo del 
Señor y testigo de su evangelio. Celebramos hoy también por primera vez 
la Jornada mundial de los abuelos y mayores, que ha sido instituida por el 
Papa Francisco y que se celebrará en adelante cada año el cuarto domingo 
de julio, en la cercanía de la memoria de San Joaquín y Santa Ana, los 
abuelos de Jesús. Nuestra celebración tiene una resonancia especial en este 
“Año de la familia-Amoris laetitia”. El deseo del Papa es subrayar el papel 
tan importante que tienen las personas mayores tanto en la construcción de 
la sociedad como en la vida de la Iglesia. Lamentablemente, las sociedades 
occidentales han perdido la sensibilidad hacia las personas mayores, a las 
que suelen olvidar y dejar de lado. Lo hemos visto con dolor durante la 
pandemia del covid-19, cuando muchos mayores fueron cruelmente descar-
tados en los hospitales (cf. Fratelli tutti, 19); algunos consideraron que sus 
vidas “ya no sirven” (Ibid., 18) y fueron desatendidos y descartados.

La Iglesia está con los mayores
Los cristianos no podemos entrar en esta dinámica, porque para nosotros 

cada vida humana merece todo nuestro cuidado y atención y, en todo caso, 
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debemos cuidar especialmente la vida de los más débiles. El Papa ha toma-
do como lema para esta primera jornada unas palabras de Jesús: “Yo estoy 
con vosotros todos los días”. Con ello quiere recordar a las personas mayo-
res que el Señor siempre está con ellas. El Señor nos acompaña siempre, 
incluso en los momentos difíciles que hemos vivido a causa del covid; Él 
conoce nuestras preocupaciones y no es indiferente a nuestros sentimientos. 
También durante todo este tiempo ha permanecido a nuestro lado. Dice el 
Papa: “el Señor nunca su jubila. Nunca”.

También la Iglesia quiere estar cerca de los mayores, acompañar su vida 
espiritual como hacen los grupos de “vida creixent”, facilitar momentos de 
encuentro para aliviar la soledad y ayudarles a sentirse parte importante de 
la comunidad cristiana.

Permitidme que me dirija especialmente a las personas mayores que han 
querido participar en esta celebración, para decirle: sois muy importantes 
para nosotros; valoramos como un tesoro vuestras vidas y pensamos que 
tenéis muchas cosas que aportar a la sociedad y a la Iglesia.

Implicados en la misión
Esto significa que sois miembros activos de la Iglesia. No sois especta-

dores pasivos que contemplan lo que pasa sino cristianos que celebran y 
viven su fe en la comunidad cristiana y que también se involucran en la 
apasionante tarea de anunciar hoy a Jesucristo. Precisamente en este día 
celebramos a un apóstol que se mantuvo firme en el testimonio de que Jesús 
estaba vivo, a pesar de que esto le supuso morir decapitado por Herodes. La 
fiesta de Santiago nos recuerda que cada cristiano es un apóstol, alguien que 
debe dar testimonio de la fe en la que vive.

La Iglesia cuenta con vosotros y os necesita. En su mensaje para esta 
Jornada, el Papa os señala tres importantes tareas. Dice que “nuestra voca-
ción es la de custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a 
los pequeños”. Esto es lo que la Iglesia os pide. Lo primero es custodiar las 
raíces. La sociedad y la Iglesia necesitan vuestra experiencia, porque una 
sociedad sólo se puede construir sobre el legado de las generaciones que 
nos precedieron. Pero también es importante vuestra misión en la transmi-
sión de la fe. Dice el Papa: “no importa la edad que tengas… no hay edad 
en la que puedas retirarte de la tarea de anunciar el Evangelio, de la tarea 
de transmitir las tradiciones a los nietos”. La tercera tarea es cuidar a los 
pequeños. En la mentalidad del Evangelio, los pequeños son los niños pero 
también los pobres, las viudas y todas las personas que necesitan nuestra 
ayuda. La edad y la pérdida de vitalidad no son excusa para que dejemos 
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de atender a los pequeños, porque una sociedad es verdaderamente humana 
cuando atiende de modo preferencial a los más débiles.

En la segunda lectura, San Pablo decía que los cristianos llevamos un 
tesoro en nuestras manos. Ese tesoro es la fe en Jesucristo, que nos llena 
de alegría y de esperanza. Pero lo llevamos –decía- en “vasijas de barro”, 
porque somos personas frágiles y débiles. Sin embargo, el Señor se vale de 
nuestra debilidad para hacer llegar a otros el mensaje del Evangelio. Así lo 
hizo también con el apóstol Santiago. El relato del evangelio que hemos 
escuchado no oculta las debilidades de Santiago y los demás apóstoles, que 
discuten y se pelean por ocupar los primeros puestos en un reino que pen-
saban era terreno. Sin embargo, el Señor contó con ellos. Santiago fue fiel a 
la misión que el Señor le encomendó predicará el evangelio en Palestina y, 
según una antigua tradición, llegó a España, en los confines del mundo. La 
conclusión de San Pablo es que nuestra debilidad sirve para mostrar que la 
fuerza del Evangelio no es cosa nuestra sino de Dios. Vosotros, los mayores, 
podéis sentiros como esa vasija de barro, pero debéis ser muy conscientes 
de que portáis un tesoro, que debéis legar a las generaciones más jóvenes. 
¿Cómo hacerlo? El Papa responde: abre tu corazón a la obra del Espíritu, 
que sopla donde quiere.

Los tres pilares del mundo futuro
La pandemia del covid ha sacudido nuestras vidas y nos ha hecho cons-

cientes de que debemos edificar un nuevo mundo, en el que crezca la frater-
nidad entre los hombres. Este mundo lo hemos de construir entre todos. En 
su mensaje para vosotros, los mayores, el Papa dice que este mundo futuro 
tiene tres pilares que podéis ayudar a colocar.

El primer pilar son los sueños. Lo más importante es que sigáis soñando 
en un mundo nuevo, en el que crezca la justicia, la paz y la solidaridad. No 
renunciéis nunca a soñar un mundo nuevo. Lo siguiente es compartir ese 
sueño con los más jóvenes. Decía Francisco en su carta a los jóvenes: “Los 
ancianos tienen sueños construidos con recuerdos, con imágenes de tantas 
cosas vividas, con la marca de la experiencia y de los años. Si los jóvenes 
se arraigan en esos sueños de los ancianos logran ver el futuro, pueden tener 
visiones que les abren el horizonte y les muestran nuevos caminos. Pero si 
los ancianos no sueñan, los jóvenes ya no pueden mirar claramente el hori-
zonte” (Christus vivit, 193).

El segundo pilar es la memoria. “Recordar es una verdadera misión de 
toda persona mayor”. La memoria es muy importante para construir la 
sociedad. Memoria del dolor y de la esperanza, de las cosas que la vida ha 
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supuesto (luchas, trabajos, preocupaciones,..) y de las alegrías que ha ofre-
cido; memoria también de lo aprendido quizás con nuestros errores. Esta 
memoria puede ayudar a construir un mundo más humano, más acogedor. 
La memoria es como el cimiento sobre el que se puede construir la casa. Sin 
ella, no hay posibilidad de edificar nada.

El tercer pilar de la sociedad es la oración. Sin la oración no se puede 
sostener el mundo ni tampoco la Iglesia. El Papa Benedicto decía que “la 
oración de los ancianos puede proteger al mundo, ayudándole quizás de 
manera más incisiva que la solicitud de muchos”. Nosotros creemos en la 
oración y en su poder y por eso estamos convencidos de que la oración por 
el mundo y la Iglesia es tan necesaria como el trabajo de los que están en 
primera fila. Aquí es mucho lo que podéis hacer las personas mayores. En 
vuestro corazón deben tener cabida todas las personas, especialmente los 
más pequeños, para orar e interceder por ellas.

Conclusión
El mensaje de esta jornada es claro. Los mayores tenéis un papel funda-

mental en la construcción de la sociedad y en la Iglesia. No debéis renunciar 
a realizar vuestra vocación y vivir vuestra misión. La fe en Jesucristo nos 
compromete a dar testimonio del Evangelio sin miedos, como hizo el após-
tol Santiago, a cuya intercesión nos acogemos.

HoMILIA AL FUnERAL DEL SR. JoSEP SEgUÍ MERCADAL
(Parròquia del Carme, Maó 9 d’agost de 2021)

(1ª lect: Lamentacions 3, 17-26; Salm 102:
El Senyor és compasiu i benigne; Evangeli: Mt 25, 31-46)

A la matinada del dissabte passat tancava els ulls a aquest món el Sr. Josep 
Seguí Mercadal, després de 95 anys de vida. Va morir en pau a la Casa 
Sacerdotal, confortat amb el sagrament de la unció de malalts, que jo mateix 
li vaig administrar unes setmanes abans, amb l’atenció i la cura del personal 
de la casa i dels seus companys sacerdots. Allà hi va residir els darrers anys 
de la seva vida sacerdotal, que va ser llarga i fecunda.

gratitud per la seva vida
En celebrar el seu funeral, ens envaeixen, sobretot, sentiments d’agraï-

ment a Déu per la seva vida i el seu testimoni. Permeteu-me que hi destaqui 
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tres aspectes de la seva vida que em porten a donar gràcies a Déu. Segur 
que cadascú de vosaltres podrà afegir altres motius per viure aquest funeral 
amb aquest esperit d’agraïment.

Agraeixo a Déu, sobretot, el do del sacerdoci, que Josep va rebre en 
aquesta mateixa església del Carme fa 66 anys, quan ell tenia 29 anys. 
Després d’un temps en l’Acció Catòlica i els Cursets de cristiandat, quan 
ja estava treballant com a perit mercantil, va rebre la crida del Senyor. 
En la senzilla autobiografia que va escriure fa deu anys ens deia que la 
lectura d’un llibre del Cardenal Tarancón el va portar a plantejar-se aques-
tes tres preguntes: “Valc? Puc? Vull?” La resposta afirmativa a aquestes 
preguntes el va portar a demanar l’ingrés al Seminari i a preparar-se per 
a ser sacerdot.

El seu ministeri parroquial ho va exercir en els primers anys a la parrò-
quia d’Es Castell, però després la seva vida sacerdotal va estar vinculada a 
aquesta comunitat cristiana del Carme, a la qual estimava entranyablement, 
i a Santa Eulàlia. Agraïm al Senyor el servei que aquest sacerdot ha prestat 
a aquestes comunitats i a l’Església de Menorca.

Un segon motiu d’agraïment és la sensibilitat social que va mostrar al 
llarg de tota la seva vida i que és ben coneguda per tots. Més enllà de les 
seves opcions polítiques concretes –sense entrar en valoracions- el seu 
ministeri va estar marcat per una forta sensibilitat davant la injustícia 
i pel treball per construir un món millor. Amb el Concili Vaticà II, va 
viure el desig que la fe s’encarnés en la vida i que l’Església fos servi-
dora de tots. En Josep sabia molt bé que Jesús s’identifica amb el que 
passa fam i set, el que està malalt o a la presó, amb l’obrer explotat o la 
dona maltractada.

Comentant l’evangeli que acabam d’escoltar, va dir Sant Joan Pau II que 
en aquest text no es feia només una invitació a la caritat, sinó que era una 
pàgina de cristologia i que l’Església havia de revisar constantment la seva 
actitud a la llum d’aquest evangeli, perquè tan important com ser fidel a la 
doctrina és mantenir-se fidel a Crist en la praxi (cf. NMI 49). També el Papa 
Francesc ha dit que aquestes paraules de l’evangeli de Sant Mateu contenen 
“el gran protocol sobre el qual serem jutjats” (GE 95) i demana que les 
acceptem i visquem “sine glossa, és a dir, sense elucubracions i excuses que 
li llevin força” (GE 97). En Josep Seguí va voler viure-ho així i nosaltres ara 
esperam que hi hagi escoltat la veu de el Senyor: “veniu, vosaltres, beneïts 
del meu Pare”.

El tercer motiu d’agraïment a Déu és pel bon caràcter i el tarannà obert 
amb què va dotar al nostre germà sacerdot en Josep. D’això sóm també tes-
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timoni, perquè el vaig tractar amb freqüència durant els darrers cinc anys de 
la seva vida. Sempre em va sorprendre el seu bon humor, la seva humilitat i 
també el seu sentit de l’obediència, mostrant-se disposat al que determinés 
el seu bisbe. Gràcies, Senyor, per aquest home de cor gran i de fe ferma.

Invocar la misericòrdia
Al mateix temps que donam gràcies a Déu, hem d’invocar la seva miseri-

còrdia. Amb el salmista hem dit que els homes som fang i cometem moltes 
faltes, però el Senyor és compassiu i benigne. També el text del llibre de 
les Lamentacions ens confortava dient que “la misericòrdia del Senyor no 
acaba ni s’acaba la seva compassió”. Amb aquesta confiança nosaltres pre-
gam pels nostres difunts, com feim avui per en Josep Seguí. Demanem al 
Senyor que oblidi els seus pecats i l’aculli en la seva bondat entre els sants a 
les estances celestials. La millor manera d’agrair a Déu el do de la seva vida 
és pregar per ell, confiant que la misericòrdia del Senyor dura per sempre.

Us deman que en la vostra pregària demaneu també al Senyor que enviï 
bons sacerdots a Menorca. La mort d’un company ens fa sentir la necessitat 
que té el nostre poble de sacerdots. Cada vegada som menys -ara només 
25- mentre que la collita és abundant i requereix molts obrers. Preguem amb 
intensitat demanant al Senyor que siguin molts els joves que es demanin 
-com va fer un dia en Josep-”Valc? Puc? Vull?” i, amb l’ajuda de la seva 
gràcia, decideixin ser sacerdots.

Encomanem totes aquestes intencions a la Mare de Déu de gràcia i de 
misericòrdia. Josep va heretar de la seva mare Emília una tendra devoció 
a la Mare de Déu de Gràcia, com manifesta el detall de dipositar en el seu 
cambril la medalla d’or que va rebre de la ciutat de Maó. Que ella sigui llum 
i guia per en Josep en la seva marxa a la casa del Pare.

HoMILIA A LA FESTA DE SAnTA CLARA
(Clarisses Ciutadella, 11 d’agost de 2021)

Celebram avui a una dona que va viure fa nou segles, però el testimoni 
segueix present en la memòria de l’Església i, molt especialment, en la 
de les monges clarisses, que segueixen l’estil de vida que ella va iniciar a 
l’església de Sant Damià. Subratllaré quatre característiques fonamentals 
d’aquest estil de vida.
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Desig de seguir Jesús
La primera és el desig de seguir Jesús en tot, de viure com Ell va viure. 

La jove Clara, contagiada per en Francesc, va viure una profunda passió per 
Crist, a qui estimava amb tot el seu esser i a qui va entregar tota la vida. Tots 
dos estaven convençuts que, per seguir Crist, era precís viure l’Evangeli i es 
van comprometre a fer-ho “sense glosses”, és a dir, tal com sona en els nos-
tres cors, amb tota radicalitat, sense adaptacions que li llevin la seva força. 
Es diu en la regla de Santa Clara: “la forma de vida de l’ordre de Germanes 
pobres és aquesta: guardar el sant evangeli de nostre Senyor Jesucrist” (cap. 
1). Clara i Francesc descobreixen l’enorme força transformadora que té 
l’Evangeli i van decidir convertir-lo en la seva regla de vida.

El seu testimoni segueix sent provocador per a nosaltres, cristians del 
segle XXI, que sentim l’atracció per Crist i el seu Evangeli, però ens con-
formam amb una vida mediocre. Vivim un cristianisme massa còmode, 
defugint tot compromís i intentant escapar de la creu. La sinceritat del 
lliurament de santa Clara ens incita a viure també nosaltres d’una manera 
incondicional, el lliurament a Crist i a l’Evangeli.

Amb el lliurament de tot el cor
Clara va voler seguir Jesús amb una entrega total vivint la consagració 

de la seva ànima i del seu cos a Jesús, a qui estimava com el seu Espòs, i 
romanent verge. En els pocs escrits que conservam de Santa Clara, parla 
freqüentment de Jesús com l’Espòs de més noble llinatge, el més bell i el 
més fort. En una carta a Agnès de Praga li diu: “sou esposa i mare i germana 
del meu Senyor Jesucrist” (carta 1). La primera lectura i el salm que hem 
resat parlaven de l’amor de Déu cap a l’ésser humà amb la imatge del matri-
moni: Déu ha promès deia Oseas- un matrimoni perpetu; està enamorat de 
la humanitat i vol que s’entregui completament a Ell.

També avui ens agradaria que moltes joves descobrissin la bellesa de 
Jesucrist i decidissin seguir el camí de la consagració de tot el seu ésser a 
l’estimat espòs, a l’amic i germà. Un signe de la manca de vitalitat de les 
nostres comunitats cristianes és l’absència de vocacions a la vida contem-
plativa. Hem de pregar perquè les nostres comunitats siguin vives i en elles 
puguin sorgir homes i dones que consagrin tota la seva vida a Crist Espòs, 
contemplant el seu rostre i gaudint del seu amor.

Vivint la pobresa
La germana Clara descobreix al costat del germà Francesc que una clau 

important per al seguiment de Jesucrist és viure la pobresa, com Crist 
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mateix la va viure. No és possible accedir a l’Estimat si no ens despullam 
de tot. En canvi, la vivència de la pobresa en el seu màxim grau, ens obre 
la porta al tresor immens que és Jesucrist. El descobriment del camí de la 
pobresa, que li va obrir San Francesc, és el que vol transmetre Clara a les 
seves monges. A ella li preocupava que, amb el temps, les monges s’apar-
tessin d’aquest camí i, per això, en el seu testament insisteix que guardin la 
pobresa promesa.

Si ens proposam seguir amb tot el nostre ésser a Jesucrist, també haurem 
de recórrer el camí de la pobresa. Clara i Francesc descobreixen que el des-
preniment de tot és necessari per aconseguir Crist pobre. Ells obren el camí 
a una Església que vol viure en la pobresa i viure, com Crist, propera als 
més pobres i exclosos. En aquest sentit, és fort el clam del Papa Francesc: 
“vull una Església pobra per als pobres” (EG 198). El programa pastoral 
de la nostra Església diocesana durant el passat curs pretenia ser Església 
samaritana, compromesa en el servei als més pobres. El testimoni de Clara 
ens interpel·la a valorar “a la nostra senyora la santíssima santa pobresa” 
(Testament), a la “benaurada pobresa, que dóna riqueses eternes als qui 
l’estimen i abracen” (Carta Agnès de Praga 1).

Unida a l’Església
L’última característica que ressaltaré és el seu amor a l’Església, que es 

manifesta en el seu desig de romandre sempre en ella, de sotmetre el seu 
parer al Papa i de mantenir-se sempre en comunió amb el seu bisbe. Clara 
i Francesc van ser grans reformadors, però mai van pretendre edificar una 
església separada, sinó renovar l’església de Crist des del seu testimoni de 
vida evangèlica. En la seva regla, Clara se sotmet constantment al Papa i a 
l’Església romana, conscient que la seva comunió amb ell és indispensable 
per a viure la seva fe.

Crec que aquesta ha de ser una característica de tot cristià i, particu-
larment, dels monestirs de clarisses: viure un amor intens a l’Església i, 
especialment a l’Església diocesana, manifestant en tot moment la comunió 
amb el bisbe, evitant fomentar qualsevol casta de divisió i treballant per a 
la unitat de tots. Sense la comunió, resulta impossible la missió.

Com veis, Santa Clara segueix parlant al nostre temps. En la seva vida i 
en els seus escrits, els cristians del segle XXI seguim trobant alè i força per 
a viure fidels a l’Evangeli.
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HoMILIA A LA PREgÀRIA MISSIonERA
(Santuari de la Mare de Déu del Toro, 11 d’agost de 2021)

Com cada mes d’agost, els cristians de Menorca ens reunim a la casa de la 
nostra Mare per pregar per la missió “ad gentes”. Som molt conscients de la 
necessitat de pregar perquè l’Esperit de Déu segueixi empenyent els nostres 
missioners i missioneres i els ompli d’alè i força per anunciar l’Evangeli. 
L’oració ha d’acompanyar el camí dels missioners perquè la Paraula que 
proclamen pugui penetrar en el cor dels homes. Per això, aquest acte de 
pregària és tan important com conscienciar, recaptar doblers o altres treballs 
que realitzam a favor de les missions.

Vivim aquesta jornada quan encara esteim enmig d’una pandèmia, que ha 
canviat les nostres vides. Sens dubte, aquesta crisi sanitària ha afectat amb 
especial força als països on es desenvolupa la missió. Molts d’ells no tenen 
recursos suficients per fer front a una crisi d’aquest tipus. La pandèmia ha 
mostrat molts aspectes positius de l’ésser humà, però també ha posat en 
evidència l’avarícia i insolidaritat dels països rics, que acaparen vacunes i 
no són capaços de compartir ni tan sols les sobrants.

A l’Evangeli hem escoltat que, mentre Jesús pregava en solitari, els 
apòstols pugen a una barca i s’endinsen al mar. Però sols, sense Jesús, sen-
ten el vent en contra i la potència de les ones. En el missatge urbi et orbi 
extraordinari que el Papa Francesc ens va dirigir a propòsit de la pandèmia, 
comparava la humanitat amb aquesta barca i deia: “Ens trobam espantats 
i perduts. A l’igual que als deixebles de l’Evangeli, ens va sorprendre una 
tempesta inesperada i furiosa. Ens vam donar compte que estàvem en la 
mateixa barca, fràgils i desorientats; però, al mateix temps, tots importants 
i necessaris, tots cridats a remar junts, tots necessitats de confortar-se mútu-
ament. En aquesta barca, esteim tots” (27-3-2020).

Però, enmig del vent i de l’onatge, els deixebles reben la visita inespe-
rada de Jesús, que es presenta caminant sobre l’aigua i els diu: “Coratge! 
No tingueu por! “. Avui, com llavors, també Jesús es fa present a la nostra 
vida per cridar-nos: “No tingueu por!”. Enmig de les dificultats, Jesús ens 
convida a descobrir els signes de la seva presència i a sentir-nos enfortits. 
Estic segur que durant aquests dies de pandèmia moltes vegades hem alçat 
la nostra mirada a Déu i hem pregat per nosaltres i per tots els homes. En 
temps d’incertesa és especialment important tenir la mirada fixa en Jesús 
(cf. He 12, 2), que ens repeteix: “No tingueu por!”.

El càntic de Habacuc que hem escoltat conté una intensa i sentida pregària 
dirigida a Déu. Aquest profeta va viure set segles abans de Crist, quan el 
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regne de Judá se sentia amenaçat i aixafat per dos forts potències com eren 
Egipte i Babilònia. En aquests moments sent com Déu s’acosta al seu poble 
i amb la seva llum li il·lumina i li salva. Aquesta intervenció de Déu espanta 
el profeta (“em tremolen els llavis”) però, al mateix temps li dóna confiança 
en que la força ve de Déu: “Jo celebraré el Senyor feliç de veure que Déu 
em salva”. L’home de fe viu amb pau i serenitat les dificultats, perquè la 
seva confiança està posada en Déu.

Pere confia en el Senyor i comença a caminar sobre l’aigua, però llavors 
sent un fort vent sobre la cara, li entra por i s’acovardeix, comença a dubtar 
i s’enfonsa. En aquest moment llança un crit al Senyor i li diu: “Senyor, 
salva’m!”. El creient, com Pere, està contínuament sotmès a amenaces i 
perills. Ens costa posar tota la nostra confiança en Déu, recolzar la nostra 
vida en Ell. En aquest moment hem de ser humils i dirigir també nosaltres 
la nostra súplica al Senyor, perquè estengui la seva mà i ens salvi.

Finalment, Jesús puja a la barca amb ells i el vent cessa. Quan Jesús és 
present, la barca pot navegar sense dificultat. En contemplar això, tots els 
que eren a la barca es prosternaren davant Jesús i li van dir: “Realment ets 
fill de Déu”. Nosaltres volem unir-nos a aquesta confessió de fe en Jesús. 
Ho podem fer si pujam a la barca, que és l’Església, en la qual està present 
Jesús. Li confessam com el Fill de Déu, units a la comunitat dels que han 
decidit viure seguint Jesús.

Desitjaríem també que moltes persones pujessin a aquesta barca i sentis-
sin la presència i l’amor de Jesús. Per això anunciam el seu nom i procla-
mam per tot el món que en veritat Jesús de Natzaret és el fill de Déu. Alguns 
de nosaltres estan a la primera línia de la missió, anunciant Jesús, convidant 
a no tenir-li por i a pujar a la barca de l’Església. Avui, amb la nostra pregà-
ria, desitjam donar suport al seu treball. Demanam a l’Esperit Sant que guiï 
els seus passos, doni força a la seva paraula i faci fecunda la seva missió. 
Invoquem també a Maria, la nostra Mare de Déu del Toro, dona plena de 
l’Esperit, que va acompanyar els primers passos dels apòstols i segueix al 
nostre costat quan ens disposam a anunciar l’Evangeli.

HoMILÍA SoLEMnIDAD DE LA ASUnCIÓn DE MARÍA
(Basílica de Santa María, Elche, 15 de agosto de 2021)

Como cada año, celebramos en este día con gran alegría la fiesta de la 
Asunción de María, aunque las circunstancias sanitarias nos impiden por 
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segundo año disfrutar participando del Misteri d’Elx. La Asunción es una 
fiesta que nos llena de esperanza, porque anuncia el futuro que Dios desea 
para el ser humano. Nuestro Dios no ha abandonado al ser humano a su 
suerte, sino que desea que permanezca siempre en comunión con Él. Por 
eso, le asocia al triunfo de Cristo sobre la muerte y le concede participar de 
su vida por toda la eternidad. María ha sido la primera en gozar de esta vic-
toria de Cristo; ella abre camino para toda la humanidad, que está llamada 
a entrar en el cielo nuevo y la tierra nueva. Hoy se ha abierto un germen de 
esperanza para los hombres de todos los tiempos. 

La señal es esa mujer vestida de sol que cantaba el libro del Apocalipsis. 
Ella está inmersa en la luz de Dios; llena de Dios y de gracia. Por debajo 
de sus pies está la luna, signo de que lo efímero y mortal ha sido superado 
y de lo pasajero que es el mundo. Lleva una corona, signo de la salvación, 
con doce estrellas, que representan a la nueva familia, el nuevo pueblo de 
Dios, a semejanza de las doce tribus de Israel. Con esta imagen bíblica la 
liturgia expresa el misterio de la Asunción de María.

Tres conceptos claves se mencionan en este día: María, cielo y cuerpo. 
Los tres ocupan también un lugar central en nuestro Misteri. 

María
El primero es María, el ser humano que se nos ha adelantado plenamente 

y es, por ello, un foco de esperanza. Tres elementos destaca la liturgia de 
María en esta fiesta. El primero es su condición de madre de Jesús, el hijo 
de Dios. En el Evangelio Isabel la llama “la Madre de mi Señor”. Para noso-
tros es “la Mare de Déu”. Uno de los momentos cumbres de la escenografía 
del Misteri es cuando los judíos arrodillados junto a los apóstoles cantan 
juntos: “Nosaltres tots creem que és la Mare del Fill de Déu”. La teología 
explica algo que nuestro Misteri intuye: que no es posible que el cuerpo 
que había llevado en sus entrañas al Hijo de Dios hecho hombre se viera 
sometido a la corrupción del sepulcro.

El segundo elemento que se destaca de María es su fe. Ella es mujer de 
fe, “la que ha creído”, según proclamaba Isabel, es decir, la mujer que se ha 
puesto del todo en manos del Padre, que se ha dejado llevar por la iniciativa 
de Dios. Celebrar a María es aprender a vivir en la fe y de la fe. Con los 
judíos que reciben el bautismo, todos decimos que queremos vivir de esta 
fe: “en tal fe viure volem”

Al celebrar la exaltación de la madre de Dios, la liturgia destaca también 
su humildad ante Dios -cuya gloria canta en el “Magnificat”- y ante los 
hombres, como testifica su servicio silencioso a Isabel. Ella es la “Verge 
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humil”, como dice San Pedro; el “temple d’humilitat, on la Santa Trinitat 
fon enclosa e contesa”; la “humil Mare de Deu” a la que cantan los judíos 
tras su bautizo. En la oración litúrgica de la vigilia de la Asunción se 
dice precisamente que el Padre que querido elevar a María a la dignidad 
de Madre de su hijo y coronarla de gloria por haberse complacido en su 
humildad.

Cielo
El segundo concepto es “cielo”, un tema que según muchos debe ser olvi-

dado. Se nos dice que nos olvidemos del cielo y que disfrutemos de la tierra. 
El amor a lo material impide a nuestros contemporáneos levantar la cabeza 
para advertir la vocación de eternidad que está en el corazón del hombre. 
Pero sucede que, cuando somos capaces de mirar al cielo, aprendemos 
también a mirar con más plenitud a la tierra, a amarla en su justa medida.

La Asunción de María abre la mirada de nuestro corazón al cielo, nos 
hace suspirar por él y desear estar donde está María. Mirar al cielo significa 
dejar que nuestras almas se abran para Dios, dejar que Dios tome posesión 
de nuestras vidas. La Asunción es ocasión para ascender con María a las 
alturas del espíritu, donde se respira el aire puro de la vida sobrenatural.

Sabemos que el cielo no es un lugar físico, aunque así lo representamos. 
Cuando decimos “cielo” queremos afirmar que Dios no nos abandona ni 
siquiera en la muerte y que está más allá de ella, que Dios en su amor nos 
quiere junto a sí por toda la eternidad. La esperanza en que Dios quiere que 
estemos con Él, nos anima, aún en medio de una pandemia como la que 
vivimos. María Asunta al cielo es una señal de esperanza, porque ella se ha 
adentrado para siempre en Dios, ha sido introducida con todo su ser en la 
eternidad. Y que, desde allí, nos espera a nosotros.

Desde el cielo, es decir, desde Dios, se contempla con responsabilidad 
este mundo y se asume la llamada a trabajar para edificar el mundo nuevo, 
para hacer que este mundo se transforme en el mundo de Dios. Cuando 
sabemos mirar al cielo nuestra vida mejora en calidad y en amplitud, y se 
dirige hacia delante con serenidad pero también con decisión firme de pro-
gresar por el camino verdadero que es el de la justicia y el amor de Dios.

Cuerpo
El último concepto es el de cuerpo. En Dios hay también lugar para el 

cuerpo. La redención obrada por Cristo alcanza también al cuerpo. Nuestra 
carne ha sido salvada. El cuerpo no es para el cristiano algo secundario y 
prescindible y, por supuesto, tampoco algo despreciable. Esperamos gozar 
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de Dios con todo nuestro ser, alma y cuerpo. Creemos que el hombre entero 
será consumado, lo que implica también su cuerpo.

Un hecho que llama la atención del Misteri es su continúa mención del 
cuerpo y el canto excelso que se realiza el cuerpo de María. Con sus velas 
encendidas, los apóstoles cantan al “Oh, cos sant glorificat de la Verge santa 
i pura”. En un momento, incluso se dirigen a este cuerpo y recitan una ple-
garia: “Pregam-vos, cos molt sagrat”. Es un verdadero canto a lo corporal, 
reconocido como santo. En otro momento dicen: “Ans d’entrar en sepultura 
aquest cos glorificat de la Verge santa i pura, adorem-lo de bon grat”. Nos 
enseñan a valorar en su justa medida lo corporal del hombre, como expre-
sión de su ser; la carne humana, llamada también a participar de Dios.

Conclusión
María, cielo y cuerpo resumen el misterio que celebramos. Confesamos 

la resurrección de María en cuerpo y alma, en todo su ser, y su asunción al 
cielo, junto a Dios. San Juan de Ávila decía que hoy es el día de la libertad 
de nuestra Señora. Al terminar el curso de su vida terrena, por singular pri-
vilegio, fue llevada a la plena comunión con Dios; como también nosotros 
esperamos. 

María es primicia de la humanidad nueva y signo de esperanza segura 
para todos (cf. LG 68). La “mujer vestida de sol” es el gran signo de la 
victoria del amor, de la victoria del bien, de la victoria de Dios. Ella (...) —
leeremos dentro de poco en el prefacio de esta solemnidad— “es consuelo 
y esperanza de tu pueblo, todavía peregrino en la tierra”.

HoMILIA FESTA DEL MARTIRI DE SAnT JoAn BAPTISTA
(Ermita de Sant Joan de Missa, 27 d’agost de 2021)

Des de molt antic, l’Església celebra dues festes en honor de Sant Joan 
Baptista, la festa del seu naixement i la del seu martiri. La memòria d’avui 
es remunta a la dedicació d’una cripta a Sebaste (Samaria), on es venerava 
el seu cap a mitjan del segle IV. Des d’allà es va estendre el seu culte a 
Jerusalem i, després, a les esglésies d’orient i d’occident. També a la nostra 
illa va arribar el culte a aquest sant precursor del Senyor i la celebració 
d’aquest dia de la seva decapitació per fidelitat a la veritat.

Acabam d’escoltar en l’Evangeli el relat terrible d’allò que va succeir. El 
capritx d’una ballarina i la corrupció d’un governant van provocar la mort 
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d’un testimoni de la veritat. Tallant el seu cap van voler fer callar la seva 
paraula, silenciar la veu d’aquell què denunciava la immoralitat dient a 
Herodes que no li era lícit viure amb la seva cunyada. Joan Baptista no va 
admetre componendes ni va voler callar la veritat; això va provocar l’odi 
d’aquella dona adúltera i, finalment, la seva mort. És significatiu que, tot 
i que Sant Joan no va morir a causa del seu testimoni de Crist, l’Església 
sempre ho va considerar un màrtir, perquè -com explica Sant Beda- “si bé 
el seu perseguidor no el va forçar a que negués a Crist, sí que va tractar 
d’obligar-lo a callar la veritat; i això és suficient per afirmar que va morir 
per Crist” (Homilia 23: CCL 122, 354. 356-357).

Testimonis de la veritat
El testimoni de Joan ens anima a superar les nostres pors i complexos, per 

ser també nosaltres testimonis de la veritat. L’ambient social que es respira 
dificulta el compromís amb la veritat. En un recent i lluminós anàlisi, els 
bisbes espanyols assenyalen que la cultura dominant és relativista, cosa que 
significa que “tot està en funció de la percepció subjectiva de cadascú i dels 
interessos dels grans grups de poder”; en conseqüència, “es fan molt difícils 
els compromisos estables i la vivència de la fe” (Fidels a l’enviament missi-
oner, I, 2). En aquest context, molts cristians senten la temptació d’ocultar 
la seva condició i de callar les seves conviccions sobre l’ésser humà, la vida, 
la família o la justícia social. La festa d’avui ens convida a proclamar amb 
força i amb gran llibertat la veritat que hem rebut. “No els hi tinguis por”, 
deia Déu a Jeremies. Sense por va actuar el Baptista. Sense por també nos-
altres hem de proclamar la nostra fe, sense fanatismes ni imposicions, però 
sense callar la veritat que coneixem i que és un tresor que hem d’aportar a 
la nostra societat.

Per a això és necessari:
1.- Una forta experiència de fe. No val viure del que ens han dit. Hem 

d’experimentar nosaltres mateixos la veritat de l’Evangeli, el goig 
de la trobada amb Crist, la plenitud de vida que atorga creure en 
Ell i seguir-lo. Per això és indispensable ser homes d’oració, com 
ho va ser Joan Baptista, l’home de desert, que cerca en la solitud 
l’encontre amb Déu.

2.- Una bona formació cristiana. Crec que aquest és un punt molt feble 
de les nostres comunitats. Sense una bona formació, la fe trontolla 
davant els vents contraris. Es necessari conèixer bé tot allò que 
professa l’Església, tenir un fort sentit crític davant les diferents 
ideologies i sebre discernir perquè no sigui l’opinió pública ni els 
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mitjans de comunicació social els que determinin les nostres con-
viccions, sinó que els nostres criteris brollin de la Paraula que Déu 
ha revelat als homes.

3.- Una gran confiança en l’Esperit Sant, que porta a terme l’evange-
lització. La nostra paraula i el nostre testimoni no són res sense la 
força de l’Esperit Sant. Ell posa foc en els nostres llavis i encén el 
cor de l’home perquè aculli l’Evangeli. Recordem el que Jesús va 
dir: “no us preocupeu de com o què aneu a parlar ... l’Esperit del 
vostre Pare parlarà en vosaltres” (Mt 10, 19-20).

Deixar que Jesús creixi
Sant Joan Baptista ens ensenya una altra cosa molt important: que per 

ser testimonis es necessari deixar que sigui Jesús qui creixi. El Baptista va 
assenyalar Jesús indicant que era l’Anyell de Déu, però va tenir la humilitat 
d’apartar-se per deixar-li lloc a Ell: “Es necessari que Ell creixi i jo minvi” 
(Jn 3, 30), va dir. En el pròleg de Sant Joan es resumeix la seva actitud dient 
que “no era ell la llum, sinó el testimoni de la llum” (Jn 1, 8).

La proclamació de la veritat, que és Crist, exigeix   de nosaltres la valen-
tia de deixar que sigui Ell qui creixi en nosaltres, que sigui Ell qui ocupi 
el centre dels nostres pensaments i decisions. No som nosaltres qui hem 
d’ocupar el centre; no és l’Església qui ha de tenir el protagonisme. No és 
ella la llum; som -com Joan- testimonis de la llum. La nostra missió és obrir 
les portes perquè entri aquesta llum que és Crist en el cor dels homes. El 
deixeble no pot mai ocupar el primer pla, sinó que la seva missió és deixar 
lloc, obrir camí perquè vingui el Senyor.

Aquesta actitud ha de marcar la nostra vida i la de les nostres comunitats: 
assenyalar sempre a Crist, ajudant a tothom a posar-se en contacte amb Ell. 
En el nostre directori per a la iniciació cristiana es recorda que l’objectiu 
principal és “conduir a la trobada amb Jesucrist i a la unió íntima amb Ell, 
amb l’objectiu que la persona visqui amb l’ajuda de la gràcia, com a deixe-
ble seu” (n. 5). Com va recordar el Papa Benet, el cristianisme és, sobretot, 
“trobada amb un esdeveniment, amb una persona” (Deus Caritas est, 1). La 
nostra missió és facilitar que altres visquin també l’experiència alliberadora 
d’encontre amb el Senyor que nosaltres hem viscut.

Conclusió
En aquesta tarda elevem la nostra pregària al Pare, per demanar-li que tin-

guem coratge per anunciar sense temors la veritat i perquè siguem capaços 
d’ajudar a moltes persones a conèixer i estimar Jesucrist. Amb les paraules 
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de l’oració col·lecta podem dirigir-nos al Pare: “feis que, aixi com sant Joan 
Baptista va ser màrtir de la veritat i la justícia, aixi nosaltres lluitem amb 
valentia per la confessió de la Vostra doctrina”.

HoMILIA A LA FESTA DE LA MARE DE DÉU DE gRÀCIA
(Santa Maria de Maó 8 de setembre de 2021)

Hi ha una paraula que expressa l’experiència profunda de Déu que té 
Maria. És la paraula “gràcia”. Amb aquest nom la saluda l’àngel, recor-
dant-li que ella és la “plena de gràcia”, la dona estimada i afavorida per 
Déu. Amb aquest nom la invoca també el poble de Maó des de fa gairebé 
sis segles. Per a nosaltres Maria és la “Mare de gràcia”.

La primacia de la gràcia
Celebrar la Mare de Déu de gràcia ens ajuda a recordar un principi fona-

mental en la vida cristiana, que és la prioritat de la gràcia. Aquest principi 
diu que allò primer en la vida del cristià és sempre la gràcia, l’amor incon-
dicional de Déu. Si nosaltres podem apropar-nos a Déu, és perquè Ell ens 
ha atret amb el seu amor (cf. Jn 6, 44). Sant Joan dirà ple de goig: “Ell ens 
ha estimat primer” (1Jn 4, 19). La primera paraula en la vida cristiana ve 
de Déu, del seu amor.

No obstant això, alguns cristians pensen que la vida cristiana consisteix 
a fer moltes obres bones, per poder presentar-les davant Déu i s’imaginen 
que podran fer aquestes obres bones només amb el seu esforç. Les conce-
ben com una casta de trofeus que exhibeixen davant Déu: he anat a Missa, 
he ajudat el proïsme, he estat fidel a la meva dona, no he enganyat en els 
negocis... Aquesta postura no s’assembla en res a la religió que Jesús va 
predicar, una religió en la qual l’amo de la vinya paga per igual a aquell 
que ha treballat des del matí i a aquell altre que ha arribat a última hora, 
perquè la seva recompensa procedeix només de la seva generositat i de la 
seva llibertat (cf. Mt 20, 15: “¿tindràs enveja perquè jo sóc generós?”). 
No són les nostres obres les que conquisten a Déu. Cap acció humana, 
per molt bona que sigui, ens fa merèixer que Déu ens estimi. És Déu el 
que ens estima a pesar dels nostres pecats i qui ens atreu amb la seva 
gràcia perquè puguem respondre al seu amor. Hem escoltat en sant Pau: 
“a aquells que va cridar, els va justificar” (2a lect). És Déu qui ens crida 
i ens fa sants.
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En Maria veim amb claredat aquest misteri de gràcia, perquè ella va ser 
plena de gràcia des del primer instant de la seva vida, en atenció a la mis-
sió que Déu li anava a confiar. Tot en Maria és obra de la gràcia. En ella 
resplendeix de manera insuperable el que Déu fa en una criatura seva, quan 
aquesta es mostra disponible i oberta a la seva gràcia. Per això està adorna-
da amb totes les virtuts. Déu ha realitzat obres grans en Maria.

El Papa Francesc, seguint la petjada de Sant Joan Pau II (cf. NMI 38), 
insisteix que hem de respectar aquesta primacia de la gràcia (cf. EG 112). 
Allò primer no és el que nosaltres fem, ni els nostres plans o projectes sinó 
que allò primer és sempre Déu.

Experimentar la gràcia de Déu
Per això és molt important que els cristians creguem en aquesta gràcia 

de Déu, és a dir, que creguem que Déu ens estima sense merèixer-ho i que 
entenguem la nostra vida com una resposta a aquest amor. És també fona-
mental que nosaltres mateixos experimentem aquest amor, que visquem una 
religió de la gràcia i la llibertat. En Maria hi trobam una dona que va viure 
plena d’aquesta gràcia i que, en entendre l’amor que Déu li manifestava, va 
respondre amb un “si” incondicional, posant tota la seva vida a les mans del 
Pare. Per això, diu un autor antic, San Andreu de Creta: “Maria ens porta a 
la veritat, Maria, també, ens retreu d’una vida esclavitzada a la Llei. ¿I com 
ho fa? ¿Per què ho fa? No ho fa d’una manera estranya: l’ombra es retira 
davant de l’adveniment de la llum, la gràcia introdueix la llibertat allà on hi 
havia la lletra” (Ofici de lectures, 8 setembre).

La gràcia arriba de moltes maneres a nosaltres i no hem de tirar-la en sac 
foradat (cf. 1 Cor 6, 1). Quan escoltam i acollim la Paraula de Déu, aquesta 
gràcia es vessa en els nostres cors. També quan vivim una vida guiada pel 
manament de l’amor i així ho manifestam als germans, la gràcia i l’amor 
de Déu omplen el nostre ésser. I, de manera molt especial, rebem aquesta 
gràcia a través dels sagraments, que són moments singulars de trobada amb 
Crist i signes sensibles i eficaços de la gràcia de Déu. Per això, també, a 
cada cristià l’àngel ens podria dir: alegra’t, perquè estàs ple de gràcia; el 
Senyor és amb tu.

Pregoners de la gràcia
Quan vivim en gràcia, ens convertim en pregoners d’una fe que és gràcia, 

d’una religió que no consisteix a realitzar determinades coses per tenir con-
tent a Déu, sinó a respondre al seu amor absolut posant tot el nostre ésser a les 
seves mans, estimant-lo amb tot el cor en la persona dels altres, especialment 



Sr. Bisbe 33

dels més petits i vulnerables. Es necessari proclamar això davant d’una socie-
tat que ha oblidat que Déu és gràcia, perdó i misericòrdia. Maria ens ensenya 
a cantar i proclamar les grandeses de Déu, com va fer davant la seva cosina 
Elisabet. Ella mai es va mirar a si mateixa, sinó que, amb tot el seu ésser, va 
cantar la grandesa de l’amor de Déu, que exalça els humils i que no es va 
oblidar del seu poble Israel, vessant sobre ell la seva gràcia i misericòrdia.

Moltes vegades els cristians hem posat més l’accent en la llei que en la 
gràcia, convertint el cristianisme en un conjunt de normes morals i lleis 
per al culte. Però allò primer és sempre la gràcia. Abans que la obligació 
moral i religiosa -diu el Papa- hem de parlar de l’amor salvífic de Déu (cf. 
EG 165). Hem de començar sempre proclamant la iniciativa amorosa de 
Déu. Personalment i com a comunitat hem de donar testimoni que creim 
en aquest amor i que ho experimentam com a font de vida i d’esperança.

Davant la Mare de Déu de gràcia
Avui, davant la imatge estimada de la Mare de Déu de Gràcia, podríem 

demanar-li no que ens atorgui moltes gràcies o favors, sinó que ens conce-
deixi, primer de tot, rebre la gràcia de Déu, com va fer ella, i convertir-nos 
així en pregoners de l’ Evangeli de la gràcia.

HoMILIA A LA VIgÍLIA D’oRACIÓ
DAVAnT ELS SÍMBoLS DE LA JMJ

(Seu de Mallorca, 16 de setembre de 2021)

La Jornada Mundial de la Joventut de Lisboa ens convida a mirar de 
manera especial a Maria com a model de deixebla, per aprendre d’ella en 
el nostre camí de seguiment de Jesús. Les paraules que el Papa ha triat com 
a lema d’aquesta jornada subratllen una actitud fonamental de Maria: la 
seva disponibilitat per a Déu i per als altres. Les acabam d’escoltar: “Maria 
es va aixecar i se’n va anar de pressa”. Aquella al·lota de Nazaret acaba 
d’acollir la notícia sorprenent que serà la mare del Fill de l’Altíssim. Amb 
tota humilitat, ha dit que “sí” i ha acceptat el que Déu li demanava. Però en 
la conversa amb l’àngel, s’ha assabentat també que la seva cosina Elisabet, 
ja anciana, donarà a llum un fill. Llavors, no dubta un instant a posar-se en 
camí cap a Ein Karen, un llogaret proper a Jerusalem, i posar-se al servei de 
la seva cosina. La dona disponible per a Déu és també la dona que es posa 
a disposició dels altres.
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Sant Lluc dóna el detall que ho va fer “de pressa”. Sembla com si el Déu 
que porta en el seu si l’empenyés a posar-se en camí. L’himne d’aquesta 
JMJ es fa ressò i es titula “hi ha pressa en l’aire”. Per què té pressa? Crec 
que en aquest passatge de l’Evangeli podem descobrir, al menys, dues raons 
de les presses de Maria: la primera és el servei i la segona és comunicar la 
Bona Notícia de la presència de Déu entre nosaltres.

Maria té pressa, primer, per ajudar a la seva cosina, ja gran, que es troba 
embarassada del sisè mes. Són quatre o cinc dies de viatge per aquells 
camins polsosos, però val la pena realitzar-los per estar a prop de Zacaries 
i Isabel, preparar el naixement de Joan i compartir l’alegria d’aquest naixe-
ment. Us convido a preguntar-vos quines coses us resulten urgents, quines 
són les que en la vostra vida no admeten demora. Perquè vivim en una 
societat amb moltes presses, que va sempre accelerada. Però, potser correm 
massa per coses que a la fi no valen la pena. Maria té pressa a servir i va 
amb coratge i decisió a la casa de la seva cosina. Nosaltres també hauríem 
de tenir pressa a servir i en estimar els altres. Hi ha un poema d’un escriptor 
polonès que m’agrada molt. El seu títol és molt suggerent: “Donem-nos 
pressa a estimar” (Jan Twardowski). Diu el poeta que no podem desapro-
fitar les oportunitats que tenim d’estimar. “Estimam sempre poc i massa 
tard”, escriu. La vida humana és, certament, molt curta i, si no ens esforçam, 
no aconseguirem estimar prou per omplir-la de sentit.

Aquí tenim una primera reflexió: tot el que no sigui estimar és secundari. 
No oblidem que “amor” és una paraula exigent, perquè per ser pronunciada 
de debò, demana ser traduïda en gestos concrets de lliurament als altres, de 
perdó, de comprensió i de servei. La veritat de la paraula amor es manifesta 
quan ens posam en marxa cap als més petits, als últims, i ens ajupim per 
rentar els peus, com va fer el Mestre.

Hi ha un segon motiu de la pressa de Maria: vol comunicar la bona 
notícia que ha rebut, desitja transmetre l’alegria de l’Evangeli. Si us fixau 
bé, aquest passatge evangèlic de la visitació de Maria a Isabel està ple 
d’alegria. Primer és Isabel la que s’alegra i es sorprèn de rebre la visita de 
Maria. Després és el propi fill, Joan baptista, qui salta d’alegria al ventre 
de la mare. Finalment, també Maria canta la seva alegria perquè Déu s’ha 
fixat en la seva petitesa i no ha oblidat al seu poble. Així Maria esdevé 
missionera de l’alegria que porta l’Evangeli, de la joia de sebre que Déu 
està entre nosaltres, que el seu “amor que té als fidels de generació en 
generació”.

Com Maria, també nosaltres portam al cor una bona notícia, perquè sabem 
de l’amor de Déu i de la joia que dóna viure guiats per la fe en Jesucrist. 
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Per això, també nosaltres hem de tenir pressa per comunicar aquesta alegria 
a tots: els nostres amics, els nostres familiars, els companys. Qui ha expe-
rimentat l’alegria de creure, sap per experiència que totes les altres alegries 
que ofereix la gent són artificials; són petits goigs que no omplen el cor de 
l’home. Val la pena ser missioners de la vertadera alegria, la que dura per 
sempre, la que no deixa buit sinó que inunda tot el nostre ésser.

“Maria es va aixecar”. I ho va fer per estimar i per transmetre la seva 
alegria. Ens anima a aixecar-nos també, a posar-nos en peu, a tenir pressa 
per estimar els altres i per comunicar l’alegria que ens dóna viure la fe 
en Jesús.

HoMILIA A LA oBERTURA DE CURS DE VIDA CREIXEnT
(Es Mercadal, 28 de setembre de 2021)

Missa de la Mare de Déu, mare de la santa esperança 

He volgut començar el curs de “Vida Creixent” celebrant aquesta Missa 
en la que se’ns convida a contemplar Maria com la mare de la santa espe-
rança. Em semblava oportú fer-ho així per dues raons.

necessitem viure l’esperança
La primera és que em sembla que l’esperança és una virtut molt necessà-

ria especialment en els temps que vivim. El món que ha deixat la pandèmia 
del covid 19 és un món que ens té desconcertats. Tots hem comprovat que 
som fràgils i vulnerables, però, quan es perd l’horitzó sobrenatural, ens tor-
nam incapaços d’explicar el perquè i de donar sentit a allò que vivim. Són 
molts els que sembren el desànim i la desesperança, i susciten els temors i la 
desconfiança. Els cristians hem de donar testimoni que som homes i dones 
audaços, que obren camins d’esperança, que confien en un món més just i 
treballen per aconseguir-ho.

No oblidem que la font de tota aquesta esperança és Déu. Conèixer i esti-
mar Déu ens fa advertir que podem posar en Ell la nostra vida, confiant que 
sempre ens acollirà i empararà. Conèixer a Déu ens torna també la confian-
ça en l’ésser humà, que Déu estima d’una manera irrevocable. Posar la nos-
tra vida a les seves mans ens dóna confiança també enmig de les dificultats, 
de la malaltia i fins i tot de la mort. El creient sempre pot dir: el Senyor és 
el meu pastor; encara que passi per barrancs tenebrosos no tinc por de res.
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Maria, mare de l’esperança
Ens ajuda molt a viure aquesta virtut de l’esperança contemplar Maria. 

Aquesta és la segona raó per la qual he escollit aquesta Missa. Podem mirar 
Maria com a dona que va viure l’esperança durant tota la seva vida. Pensem 
en el moment de l’anunciació, quan accepta des de la fe ser la mare del Fill 
de Déu. Podem pensar també en la vida pública de Jesús, en la qual la mare 
actua des d’una confiança total en el seu fill. Pensem, sobretot, en Maria 
al peu de la creu, vivint amb dolor però també amb esperança l’angoixa de 
veure el seu fill patint penjat de la creu. En el prefaci d’aquesta missa es 
resumeix tot dient que Maria, la humil esclava, va confiar en Déu plena-
ment, creient en la seva paraula. Mirant a Maria podem aprendre a elevar la 
mirada al cel en tot moment i cercar en Déu el sentit de tot el que ens passa. 
Ella és mare que ens ensenya a esperar.

Però, a més, hi ha una altra raó important per la qual Maria encoratja la 
nostra esperança i és que, des de la seva Assumpció, ella brilla en el cel 
assenyalant la meta cap a la qual ens dirigim. Maria ens ha precedit en el 
camí cap al cel i ha entrat en la plena comunió amb Déu. Ella ens indica cap 
a on caminam i ens ensenya quin és el camí. “Feu el que Ell us digui”, deia 
als criats del casament i ens repeteix a nosaltres convidant-nos a escoltar la 
paraula de Crist i fer allò que ens diu. Maria és alè, consol i fortalesa dels 
cristians, mentre caminam cap al Pare. A més, ella ens acompanya i enco-
ratja a les dificultats, com va fer-ho amb aquells nuvis a Canà.

Ser testimonis de l’esperança
Es precís que els cristians visquem plens d’esperança. Així ens conver-

tirem per als altres en portadors d’esperança. Hem de portar esperança a 
tanta gent cansada, que viu plena de recels i temors. El pla pastoral de la 
nostra Diòcesi ens demana als cristians ser valents i sortir als camins per 
transmetre als homes el goig de l’Evangeli. Volem ser una Església que surt 
a evangelitzar.

En el curs que ara comencam, els grups de Vida Creixent teniu l’oportuni-
tat de ser per als altres testimonis d’esperança. La fe en Déu ens omple d’un 
optimisme i confiança que hem de transmetre als altres: a altres persones 
grans, però també als vostres familiars i amics. Així ho cantam a l’himne 
de Vida creixent: “Amb una flama d’Esperança encesa / que encara resta 
un camí per fressar,/ caminarem amb tota la fermesa / per dur l’alegria al 
cor de tot germ”.

En l’Encíclica “Fratelli tutti”, escrita fa tot just un any, el Papa Francesc ens 
convidava a obrir camins d’esperança per als homes. I deia: “L’esperança és 
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audaç, sap mirar més enllà de la comoditat personal, de les petites seguretats 
i compensacions que estrenyen l’horitzó, per obrir-se a grans ideals que fan 
la vida més bella i digna. Caminem amb esperança” (n. 55).

Sota l’empar de Maria
Posam sota la protecció de Maria tot el curs que comença. Ella ens ense-

nya a viure la nostra vida aixecant la mirada cap amunt i, des del cel, ens 
assenyala la meta i acompanya el nostre camí. Que la Mare de Déu, mare 
de la santa esperança, ens faci ser per als altres testimonis de l’esperança. 

HoMILIA A LA FESTA DE SAnT MIQUEL
(Centre catequètic de Sant Miquel, 29 de setembre de 2021)

Celebram en aquest dia a l’arcàngel Sant Miquel, titular d’aquesta esglé-
sia i patró protector d’aquest centre de catequesi. Com és sabut, el nom 
hebreu Miquel significa “qui com Déu?”. Aquestes paraules són les que 
solen aparèixer en les imatges del sant arcàngel, com la que presideix aquest 
temple. En l’escut de Sant Miquel podem llegir: quis ut Deus. També a l’es-
cut d’aquest centre estan escrites aquestes paraules. Amb elles es subratlla 
la grandesa de Déu, a qui res ni ningú es pot comparar. En aquesta expressió 
es conté també un programa de vida, que val per a cadascú de nosaltres i 
també per a la vida d’aquest centre.

Déu en el centre de la nostra vida personal
El primer és que cadascú de nosaltres visqui a Déu com el centre de tot. 

Quan una persona descobreix qui és Déu i, sobretot, a través de Jesús desco-
breix el seu amor extraordinari cap a nosaltres, llavors no pot sinó fer de la 
seva vida una resposta a aquest amor. Per al creient només Déu ha d’ocupar 
el centre de la seva vida. Els salms ho expressen de manera meravellosa: 
Déu és el meu refugi, és el meu pastor, en Déu reposa la meva ànima, la 
meva ànima ho anhela i el cerca. Cada creient, de manera personal, ha de 
poder dir: qui com Déu, no hi ha ningú com Ell.

Per a això, Déu ha d’estar en el centre de la nostra vida personal, és a 
dir, omplir el nostre pensament, la nostra voluntat i els nostres desitjos. 
Déu en el centre del nostre pensament. Diu Sant Joan de la Creu: “Un sol 
pensament de l’home val més que tot el món; per tant només Déu és digne 
d’ell” (A, 34). Només Déu mereix ser pensat. L’home, cimal de la creació 
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per ser criatura racional, aconsegueix el cim del seu ésser quan dirigeix el 
seu pensament cap a Déu. Déu en el centre de la nostra voluntat, estimant-lo 
amb tot el nostre ser i estimant totes les criatures des de Déu. En primer 
lloc, estimar-lo sobretot. De nou citaré Sant Joan de la Creu: “el que vol 
estimar una altra realitat juntament amb Déu, sens dubte que menysvalora 
Déu perquè hi ajunta en una balança amb Déu allò que dista infinitament de 
Déu” (Nit 1,5, 4). I estimant Déu, s’estima les criatures i s’estima els altres. 
Déu també és al centre de tots els nostres desitjos. Déu és la bellesa sense 
límits; no la bellesa superficial, que atordeix la mirada, sinó l’autèntica, que 
obre el cor a la nostàlgia, a el desig profund de sortir de si mateix. Déu és 
la font de qualsevol bellesa.

Aquesta experiència és fonamental per a cada creient. Una gran mística 
i lluitadora del nostre temps, Madeleine Dêbrel, deia que havíem de ser 
“homes bolcats a Déu”. Homes i dones amb esperit d’adoració, plens de 
Déu i bolcats completament a Ell.

Déu en el centre de la vida d’aquest centre de catequesi
Això, que vivim personalment, ho hem de traslladar a la vida d’aquest 

centre de catequesi. Hem d’ajudar els infants i joves a descobrir qui és Déu 
i la grandesa del seu amor. Els al·lots que s’apropen a les nostres parròquies 
i centres han perdut, en bona part, el sentit de Déu. Unes vegades perquè 
s’han fet una idea deformada de qui és Déu. Altres vegades perquè ningú 
els ha ensenyat a cercar-lo en tot, a sentir el seu amor i, sobretot, a resar-li. 
Per això crec que es necessari que, a partir de la nostra pròpia experiència, 
obrim el cor dels al·lots al món de Déu, perquè ells també descobreixin que 
no hi ha ningú com Ell, que val la pena donar-ho tot per Ell.

Per a això, Déu ha d’ocupar el centre de la vida d’aquest centre de cate-
quesi. La referència de Déu no pot ser una cosa marginal, que quedi només 
per algunes estones lliures o a la Missa dels dissabtes. Es precís que en la 
vida d’aquest centre es respiri a Déu. Això vol dir que tant la catequesi com 
el teatre, els clubs, els campaments o les iniciatives socials han de deixar 
sentir que només Déu mereix ser estimat incondicionalment, només Ell ha 
de ser adorat i servit.

Hem de tornar a Déu a l’home. Amb les nostres activitats tant lúdiques 
com catequètiques, hem d’ajudar els joves a descobrir la immensitat de 
Déu i del seu amor, amb la seguretat que aquest descobriment omplirà la 
seva ànima d’una alegria i una pau extraordinàries. Un altre sant del nostre 
temps, el germà Rafael Arnáiz, va escriure: “Només Déu omple l’ànima ..., 
i l’omple tota!”; “La veritable felicitat es troba en Déu i només en Déu”.
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Invocar a Sant Miquel
En aquest dia invocam de manera especial a l’arcàngel Sant Miquel per-

què ens ajudi a viure aquest sentit de Déu, com ho viuen els àngels, que dia 
i nit el lloen. Que sant Miquel ens ensenyi repetir amb ell: “Qui com Déu? 
Quis ut Deus?”.

MISSATGES

PALABRAS AL FInAL DEL EnCUEnTRo InTERRELIgIoSo
(Claustro del Seminario, 30 de julio de 2021)

Es tarea de todos nosotros construir la fraternidad, que permite reconocer 
y valorar a cada persona con independencia del lugar donde habite, de sus 
creencias o de su estatus social. La pandemia del covid-19 que estamos 
viviendo nos ha hecho más conscientes de que nadie puede vivir aislada-
mente, porque nos necesitamos unos a otros. Todos navegamos en la misma 
barca y, por eso, el bienestar de uno depende de los demás.

Las personas religiosas nos sentimos especialmente llamadas a contri-
buir a la fraternidad, a partir de nuestras propias convicciones y creencias. 
Nuestra fe religiosa no puede ni debe ser nunca motivo de enfrentamientos 
y violencia. Las religiones son y deben ser constructoras de la fraternidad y 
de la paz entre todos los seres humanos. El diálogo entre nosotros es bueno, 
porque nos lleva a compartir valores y creencias a partir de nuestras propias 
experiencias espirituales y de nuestra tradición religiosa. De esta manera 
nos damos cuenta de que somos compañeros de un camino largo y que nos 
necesitamos.

En su última encíclica, el Papa Francisco invita a la fraternidad y subraya 
que el fundamento último de esta fraternidad reside en la experiencia de 
que Dios es Padre. La humanidad no está huérfana, sino que tiene un Padre, 
que nos hace hermanos a todos. Pienso que cada uno de nosotros, a partir 
de su propia tradición religiosa, deberá buscar las razones que faciliten la 
fraternidad y que garanticen la dignidad inviolable de cada persona humana.

Juntos tenemos la importante misión de abrir nuestras sociedades al 
mundo del espíritu, ayudándolas a buscar la trascendencia. Será necesario, 
para ello, denunciar todas las ideologías que excluyen lo religioso y expul-
san a Dios de la sociedad llamar la atención sobre los totalitarismos que 
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niegan la trascendencia de la persona y violan su dignidad y derechos. Las 
religiones tenemos que ofrecer oasis del espíritu, que son necesarios para 
que el ser humano no viva excesivamente apoyado en lo material, para que 
no viva su vida superficialmente, descuidando la interioridad.

Es necesario también y oportuno que nuestra voz sea escuchada en los 
debates sociales. Existe una tendencia creciente a relegar las religiones al 
ámbito de lo privado, apagando su voz en los ámbitos de la vida pública. 
Pero las personas religiosas tienen derecho a aportar su visión e intervenir 
en el debate público, desde su experiencia secular, para hacer oír su palabra 
sobre temas que afectan a todos como la vida humana, la familia, la educa-
ción o la justicia social. Nosotros queremos tomar parte en la construcción 
de un mundo mejor.

Son muchas y muy importantes las cosas que tenemos en común. Por eso, 
estoy seguro de que sabremos encontrar caminos de diálogo entre nosotros, 
que faciliten la convivencia y la acogida mutua. Espacios como el que se ha 
abierto esta tarde son una oportunidad preciosa para conversar y actuar jun-
tos. Desde aquí invitamos a otros líderes religiosos a que se unan a nosotros.

El culto sincero a Dios impide toda forma de desprecio del otro, de odio, 
violencia o xenofobia. Queremos ser artesanos de paz. Como se dice en el 
documento sobre la fraternidad: “En el nombre de Dios (…) declaramos 
asumir la cultura del diálogo como camino; la colaboración común como 
conducta; el conocimiento recíproco como método y criterio” (4 febrero 
2020).

LA IMPoRTAnCIA DE HACER MEMoRIA
(Escrito para el libro “Historia de la Cofradía 

de la Preciosísima Sangre de Cristo –La Sang-”)

Hacer memoria tiene un gran valor para el cristiano, como también para el 
pueblo judío. Nosotros creemos en un Dios que se ha revelado en la histo-
ria, actuando a favor del pueblo de Israel y que, en los últimos tiempos, ha 
enviado a su propio Hijo para rescatar al ser humano del poder del pecado y 
la muerte. Por eso es tan importante hacer memoria de lo que Dios ha hecho 
en nuestra historia. Si lo pensamos bien, la Biblia es sobre todo, un con-
junto de libros que recogen la memoria de un pueblo y cuentan su relación 
con Dios. Además, los cristianos pensamos que Dios sigue actuando, que 
podemos relacionarnos con Él como un hijo con su Padre. Por eso, también 
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en nuestra propia historia reconocemos la acción de Dios, una acción que 
recordamos con gratitud y que nos abre a la esperanza.

Al cumplirse 250 años de la Fundación de la Cofradía de la Sang de 
Mahón, es bueno seguir esta tradición de hacer memoria, como se realiza 
en el libro que ahora presentamos. Creo que esta memoria nos puede ayudar 
a tres cosas importantes.

La primera es conocer mejor nuestras raíces. Un pueblo que descono-
ce su pasado, no puede proyectar con éxito su futuro. Es bueno saber de 
dónde venimos, qué motivó la creación de esta Cofradía, cuál ha sido su 
evolución, cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos. Mirar a 
los orígenes nos hace entender el sentido y finalidad de nuestra Cofradía.

La segunda razón para hacer memoria es ser agradecidos. Ante todo, 
la memoria de lo sucedido nos ayuda a dar gracias a Dios por los bienes 
recibidos, en concreto, porque el 18 de marzo de 1772 se fundó la cofradía 
de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, a la cual nosotros 
pertenecemos ahora. Es una historia movida por avatares y circunstancias 
humanas, en la que nosotros descubrimos también la mano de la providen-
cia divina, que ha permitido a la cofradía mantenerse a los largo de estos 
siglos. No olvidamos tampoco ser agradecidos a tantas personas que han 
contribuido a la vida de la Cofradía, bien desde los cargos directivos, bien 
como cofrades, como benefactores o participando en alguna de las activi-
dades de la Cofradía. Es bueno reconocer con gratitud la entrega generosa 
de muchos hombres y mujeres que han hecho posible que hoy la Cofradía 
de la Sang tenga vitalidad y siga con ganas de continuar.

Hay una tercera razón para hacer memoria y es que sólo a partir de lo que 
somos podemos proyectar el futuro. Recordar lo que ha sido la Cofradía no 
es un ejercicio romántico de añoranza del pasado, sino que nos anima a pen-
sar el futuro de la Cofradía y soñar en lo que debería ser nuestra Cofradía 
durante los próximos años (y, quizás, siglos). Mirando a los orígenes encon-
tramos muchos elementos que nos pueden ayudar a pensar en el futuro.

Permitidme que destaque tres elementos que me ha sugerido la lectura de 
este libro. Quizás también a vosotros os sirvan.

El primero es la contemplación de Cristo Crucificado, que es el titular de 
la Cofradía, como el Buen Pastor. Creo que esto es un signo distintivo de la 
Cofradía. Como señala en su escrito el Sr. Guillermo Pons, es un tema muy 
bien fundamentado en la tradición de los Padres de la Iglesia, que contem-
plan a Cristo crucificado como el buen pastor que ha dado su vida por las 
ovejas (cf. Jn 10, 11). Me parece que la Cofradía no debe perder este modo 
de contemplar el misterio de la cruz de Jesús.



42 Sr. Bisbe

El segundo elemento que puede ayudarnos a mirar al futuro es la vincu-
lación de la Cofradía –desde 1868- a la Iglesia de San José, que es actual-
mente su sede canónica. Me gustaría que la Cofradía se sintiera responsable 
de esta Iglesia que le acoge, cuidando este bello templo, ayudando a man-
tenerlo abierto y participando en sus celebraciones.

Finalmente, es también elemento distintivo la vinculación histórica que 
la Cofradía tuvo con el Hospital de la Caridad. Desde sus inicios y hasta 
el siglo XIX, “la Sang” se dedicaba no sólo a salir procesionalmente en la 
Semana Santa, sino a atender a los más necesitados en este hospital, velan-
do para que no faltaran alimentos, asistencia médica y, llegado el momento, 
una digna sepultura. Valdría la pena pensar de qué manera podría hacerse 
actual la vinculación de la Cofradía con alguna acción social de la iglesia 
en la ciudad de Mahón.

En fin, confío en que la lectura de este libro conmemorativo nos ayude a 
hacer memoria y de esta manera, conocer mejor nuestros orígenes y, desde 
ellos, proyectar lo que será “la Sang” en el futuro. Felicidades a todos los 
que han participado y han hecho posible esta publicación.

Que la mirada a la cruz de Cristo nos haga sentirnos ovejas del rebaño 
de Jesús, que han sido rescatadas por su sangre preciosa. Acabo con una 
reflexión de un monje del siglo IX. Dice así: “Fue la cruz la que nos reunió 
en un solo rebaño, como ovejas de Cristo, y es la cruz la que nos lleva al 
aprisco celestial” (TEODORO ESTUDITA, Sermo in adorationem crucis: 
PG 99, 699).

CAMInAR JUnTS
(Missatge per al Dia de l’Església Diocesana, 

publicat a la revista “La nostra Església”)

Benvolguts diocesans:
Els cristians som un poble en camí, que, a través de la història, es dirigeix   

cap a Déu Pare. La fe ens mou a pelegrinar, com ho van fer Abraham i els 
patriarques, cercant “la ciutat ben fonamentada” (He 11, 10). És significa-
tiu que un dels primers noms que van rebre els deixebles de Jesús fos “els 
seguidors del camí” (Ac 9, 2; 14, 8-9; 19,23). Els cristians comprenien que 
la seva fe els movia a posar-se en camí, seguint a Aquell que és “camí, 
veritat i vida” (Jn 14, 6).

Ara bé, ser cristià no és un camí que cada un emprengui en solitari, sinó 
que la fe cristiana es realitza sempre en companyia d’uns altres. Van ser 
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altres persones -els nostres pares, els nostres catequistes, el sacerdot- qui 
ens van introduir en aquest camí i ens van ajudar a fer els primers passos 
en la vida cristiana. Necessitam també la companyia d’altres creients per a 
viure la fe en Jesús, per a celebrar-la i per a testimoniar-la.

Caminam juntament amb altres. Hi ha una paraula grega que expressa 
això molt bé. És la paraula “synodos”, que significa literalment “caminar 
junts”. No és estrany, per això, que un autor antic digués: “L’Església té el 
nom de sínode” (Sant Joan Crisòstom). 

Els antics cristians tenien molt clar que l’Església és sinodal, és a dir, que 
seguir Jesús en l’Església significa viure la fe juntament amb altres. Per això 
van donar molta importància a tots els mitjans en què s’expressava aquesta 
sinodalitat. Actualment, s’està renovant la consciència que la sinodalitat és 
una dimensió constitutiva de l’Església. El proper Sínode dels Bisbes, en el 
qual tots tindrem l’oportunitat de participar, reflexionarà precisament sobre 
aquesta característica de l’Església, perquè es veu necessari augmentar els 
vincles de comunió entre tots els que caminam junts i promoure tots els 
instruments que ajudin a viure la sinodalitat de l’Església.

Crec que és molt important que creixi entre nosaltres la consciència que 
formam part del Poble de Déu que peregrina a Menorca. Els cristians de 
Menorca caminam junts intentant ser testimonis de l’Evangeli a la nostra 
illa. Això vol dir que tots hem de sentir-nos responsables de la missió, que 
és anunciar Jesucrist i ser signes vius de la seva presència. Cada cristià ha 
de sentir-se membre actiu de la seva Església, en la qual està cridat a parti-
cipar-hi. A la fi i al el cap, com diu el lema d’aquesta jornada, “som el que 
tu ens ajudes a ser. Som una gran família amb tu”. 

La jornada del “Dia de l’Església diocesana” ens ajuda a prendre consci-
ència que formam part d’aquesta família, la qual necessita el nostre suport 
en tots els sentits: hem de ser membres actius i responsables de l’Església, 
que es preocupen per contribuir a la vida i missió de l’Església i que ajuden 
també a finançar aquesta activitat, perquè les accions que duem a terme com 
a Església puguin sostenir-se econòmicament.

Esper que la celebració del pròxim dia de l’Església diocesana, així 
com la realització en la nostra Diòcesi de la fase primera del Sínode dels 
bisbes, sigui ocasió perquè creixi en nosaltres la consciència que som una 
família que camina unida, guiada per la fe amb el desig de seguir fidelment 
Jesucrist.
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InAUgURACIÓ DE LA noVA nAU DE MESTRAL A MAÓ
(Maó, 17 setembre 2021)

Inauguram amb goig aquesta nau, que ha estat llargament desitjada i 
que era necessària per poder prestar un millor servei. Amb la nau que avui 
estrenam, s’amplia la nau que vam inaugurar el desembre de 2018, cosa que 
permetrà dur a terme les tasques amb més amplitud i comoditat tant per als 
tècnics i voluntaris com per a les persones que vénen fins aquí.

Amb això, contribuïm a un projecte destacat de Càritas Menorca, com és 
el projecte “Mestral Inserció i Medi ambient”, el qual, després de 28 anys 
de vida, segueix vigent. Aquest projecte té un doble objectiu. D’una banda, 
cerca la inserció sociolaboral de les persones en situació o en risc d’exclusió 
social. D’altra banda, la seva activitat es basa en la reutilització i reciclatge 
dels recursos, de manera que contribueix al desenvolupament sostenible 
de la nostra illa. Tots dos objectius estan al servei de la persona humana. 
Les diverses iniciatives d’inserció que promou Mestral estan dirigides a 
promoure la dignitat de les persones, facilitant la seva inserció laboral i 
evitant, d’aquesta manera, que es converteixin en persones dependents dels 
serveis socials. La preservació del medi ambient reutilitzant els objectes i 
perllongant la seva vida útil és també un bé per a les persones, perquè -com 
va recordar el Papa Francesc a l’Encíclica “Laudato sii” - de la cura de la 
natura depèn la cura de les persones i, particularment , dels exclosos (cf. n. 
139).

És important que tots posem els mitjans necessaris per fer front a la crisi 
socioambiental. Una de les conviccions més fermes expressades en l’Encí-
clica “Laudato si” és que la crisi ecològica va lligada a la justícia social: 
no es pot separar la cura del planeta i l’atenció als pobres. L’ambient humà 
i l’ambient social es degraden junts. Hem d’avançar, per això, cap a una 
ecologia integral, que tingui en compte totes les dimensions del problema i 
que promogui un desenvolupament humà i sostenible. El projecte Mestral 
Inserció i Medi ambient, promogut per Càritas Menorca, és un petit gra 
d’arena en aquesta direcció.

Hem de donar les gràcies a totes les persones que han fet possible la nau 
que inauguram i, sobretot, als que cada dia treballen amb il·lusió perquè 
segueixi endavant el projecte Mestral. Amb el vostre treball i il·lusió es 
contribueix a fer un món millor.

El projecte Mestral ha sofert moltes transformacions des que va començar 
-impulsat per Toni Carreras- a partir de l’experiència en tallers de roba i en 
algunes botigues de roba, existents ja en algunes Càritas. Ara es dóna un 
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nou pas, amb la inauguració d’aquesta nau. No perdem la il·lusió de seguir 
treballant per la inserció social i la cura de l’entorn, assumint també els 
nous reptes que es presenten i intentant, moguts per la fe en Jesús, donar-
los resposta.

PARAULES En L’oRACIÓ D’InICI DE CURS 
En ELS ARXIPRESTATS

(27, 28 i 30 de setembre de 2021)

Iniciam el curs amb la lectura d’aquest text del llibre dels Fets (cap. 10), 
en el qual es descriu l’obertura de l’Església al món pagà, representat per 
un centurió romà, Corneli. El text el descriu com un home bo i piadós, que 
pregava amb intensitat i realitzava obres de caritat. És un home que desitja-
va la salvació i que la trobarà a través de sant Pere.

En la lectura es destaca com Sant Pere passa del tancament inicial a 
l’obertura. Com a bon jueu, Pere sent un gran respecte per la Llei, que 
manava no menjar animals que eren considerats impurs. Per això, quan rep 
una visió que li demana que mengi tot tipus d’animals, Pere es resisteix ( 
“De cap manera, Senyor”). Després comprendrà allò que significa aquesta 
visió: que per a Déu no hi ha accepció de persones, que tots són igualment 
dignes de la seva salvació. És la conversió de Pere, que haurà de passar 
per sobre dels preceptes de la Llei per a acostar-se a aquell centurió. Pere 
accepta seure a menjar amb Corneli -cosa que estava prohibida al judais-
me- i acaba reconeixent: “Déu m’ha mostrat que no he de considerar profà 
o impur a cap home”. Corneli i la seva família acabaran rebent el baptisme 
en el nom de Jesús, el Senyor.

La nostra Església ha de recórrer el camí de Pere, passant del tancament a 
l’obertura, per sortir a l’encontre de tots aquells que, com Corneli, desitgen 
la salvació, tot i que no sàpiguen on trobar-la. Són moltes les persones bones 
que estan cercant i que, per circumstàncies molt diverses, es van apartar de 
l’Església o mai no hi van formar vertaderament part. Nosaltres esteim cri-
dats a obrir portes i sortir per anunciar-los a Jesucrist, a deixar enrere pors i 
prejudicis, per apropar-los a allò que cerquen. L’Església ha d’obrir camins 
per estar prop dels homes i dones del nostre temps. Hem de ser -com diu 
l’objectiu d’aquest curs- Església que “surt a anunciar l’Evangeli”.

Hi ha dos detalls que criden l’atenció en aquest relat. El primer és la 
importància que s’atorga a l’oració, perquè dels dos personatges es subratlla 
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que estan pregant. De Corneli es diu que prega insistentment i de Pere es diu 
que va pujar a la terrassa a pregar. És llavors, quan el cor s’obre a l’escolta 
de Déu i quan es pot realitzar la sortida cap al germà. L’oració durà a Pere 
a posar-se en camí des de Jafa fins Cesarea per trobar-se amb un pagà. Una 
Església que vol anunciar Jesucrist ha de ser una Església orant, disposada 
a escoltar la veu de l’Esperit i a ser dòcil a ella. Per això l’oració ha d’ocu-
par un lloc central en la nostra missió evangelitzadora. No hi ha vertadera 
sortida missionera si no hi ha autèntica escolta de Déu.

El segon detall és que ni Corneli ni Pere estan tot sols, sinó que estan 
acompanyats. Corneli està amb els seus amics i parents íntims. Pere va a 
Cesarea acompanyat per “els germans de Jafa”. L’evangelització no es rea-
litza en solitari. És un camí que realitzam junts. Aquest “caminar junts” es 
diu en grec amb una paraula que sentirem repetir molt aquest any: “sínode”. 
Amb Pere van altres creients, que són els seus companys, el seu suport i 
els seus col·laboradors. Ara el successor de Pere ens demana a nosaltres 
que l’ajudem en la seva missió. El Papa Francesc ens ha convocat perquè 
reflexionem, a partir de les nostres pròpies experiències, en el que significa 
caminar junts, ser una Església sinodal. Desitja que tots realitzem la nostra 
aportació al Sínode sobre la sinodalitat. Aquesta serà una feina important 
que desenvoluparà la nostra Diòcesi des d’octubre a abril.

Comencam el curs amb la il·lusió de fer camí junts en el seguiment de 
Jesús i d’apropar l’Evangeli a tantes persones que, com Corneli, tenen set 
de Déu. Que l’Esperit, que va guiar els passos de Pere i li va obrir el cor, ens 
tregui de les nostres comoditats i ens faci ser vertaderament Església que es 
posa en camí i que surt per anunciar a tothom l’Evangeli.

ESCRITS SETMANALS

AnUnCIAR L’EVAngELI 
(Full dominical 12-09-2021)

Benvolguts diocesans: 
El senyor Jesús ens va enviar a proclamar l’evangeli a tota la creació 

(cf. mc 16, 15). No existeix per a l’Església tasca més important ni més 
urgent que anunciar la Bona Notícia de Jesús. Amb raó va dir sant Pau Vi 
que “l’Església existeix per a evangelitzar” (Evangelii Nuntiandi, 14). El 
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Papa Francesc, per part seva, ens ha demanat una transformació missionera 
de l’Església, de manera que tot es posi al servei de l’evangelització (cf. 
Evangelii Gaudium, 27). Secundant-se en aquests ensenyaments, el pla 
pastoral de la nostra diòcesi per al curs que ara comencem ens demana ser 
“una Església que surt a anunciar l’evangeli”. 

Proclamar a Jesucrist ha de ser una prioritat per a cadascuna de les per-
sones que formem l’Església. No sols per als sacerdots, sinó també per als 
religiosos i els laics. les paraules de Pau, “ai de la mi si no anuncii l’evan-
geli” (1 Cor 9, 16), valen per a cadascun de nosaltres. Ha arribat el temps 
que tots ens comprometem amb serietat en la missió de viure l’evangeli i 
anunciar-lo. 

Moltes vegades tinc la impressió que els cristians ens entretenim fent 
moltes coses i deixem en segon pla la predicació. Hi ha moltes coses bones 
que ocupen la vida de l’Església, però no hi ha res més urgent que anunciar 
a Jesucrist. Diu sant Pau que la fe depèn de l’anunci (cf. Rom 10, 17). A tra-
vés de la nostra paraula es pot produir la conversió del cor, que fa possible 
la trobada entre l’home i Déu. 

Si de veritat l’anunci és prioritari, llavors tot en la nostra vida estarà al 
servei de la predicació de l’evangeli. aquest ha de ser també el criteri per a 
discernir el que és important en la vida de les parròquies o d’una comunitat 
cristiana. Qualsevol acció de l’Església ha de sotmetre’s a aquesta pregunta: 
serveix per a evangelitzar? ajuda a acostar als homes (els joves, els nens, els 
matrimonis, etc.) a Crist? Aquest és el criteri que el Papa Francesc estableix 
en “Evangelii Gaudium”, quan demana que les nostres comunitats siguin 
més missioneres i “que la pastoral ordinària en totes les seves instàncies 
sigui més expansiva i oberta, que col·loqui als agents pastorals en constant 
actitud de sortida i afavoreixi així la resposta positiva de tots aquells als qui 
Jesús convoca a la seva amistat” (n. 27). 

Crec que les nostres comunitats necessiten un canvi de mentalitat, per a 
deixar de mirar-se a si mateixes i començar a pensar en com podem acos-
tar-nos a tantes persones que s’han allunyat de la fe, als quals viuen en la 
indiferència i també als quals, fins i tot estant integrats a l’església, viuen 
rutinàriament la seva fe. Necessitem també valentia per a revisar les accions 
que realitzem, els grups que existeixen, les nostres estructures i institucions 
i preguntar-nos amb sinceritat si tenen com a prioritat l’anunci de l’evange-
li. Que el Senyor ens guiï i enforteixi per a ser fidels a l’apassionant missió 
que ha posat a les nostres mans 
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Con LA FUERZA DEL ESPÍRITU
(Full dominical 19-9-2021)

Queridos hermanos:
Toda nuestra proclamación de Jesucristo será en vano si no la realiza-

mos con la fuerza del Espíritu. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús de 
Nazaret en el Jordán y le consagró para la misión de “anunciar a los pobres 
la Buena nueva” (Lc 4, 18). Este mismo Espíritu desciende en Pentecostés 
sobre la primera Iglesia, dando comienzo a su tarea de proclamar con valen-
tía la buena noticia para el mundo (cf. Hech 4, 31). También hoy se requiere 
“la fuerza del Espíritu” (Hech 1, 8) para ser testigo de Jesús. No podremos 
conducir a los hombres hasta Dios sin la acción del Espíritu Santo.

Una cosa es anunciar a Jesucristo desde el exterior y otra proclamar su 
nombre “en el Espíritu Santo”. En el primer caso, se transmite una doctri-
na, mientras que en el segundo se introduce en una vida. El contenido del 
mensaje es importante, pero la fuerza que lo anima resulta esencial. Para 
provocar la conversión no basta transmitir la palabra que habla de Dios; 
es necesario que Dios hable a la persona a través de esa palabra y eso sólo 
puede ser obra del Espíritu Santo.

Debe quedar claro que la misión del Espíritu Santo no es añadir palabras 
a lo que Dios ha dicho. “No hablará por su propia cuenta”, dijo el Señor 
(Jn 16, 13). El Espíritu no añade nada, porque todo lo que el Padre tenía 
que decir, lo ha dicho ya en Jesucristo. Lo que el Espíritu hace es tomar 
la palabra de Cristo, darle fuerza, y preparar el corazón del hombre para 
que la acoja. La palabra de Dios es viva y eficaz, como dice la carta a los 
Hebreos (4, 12), porque en ella actúa el Espíritu de Dios, que es el poder 
de lo Alto. No basta con renovar los contenidos, las formas y el estilo de la 
evangelización. No basta tampoco con implicar a los laicos. Lo decisivo es 
si el anuncio se realiza “con el poder del Espíritu Santo” o sin él. Escribe 
Pablo a los Corintios: “mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva 
sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que 
vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de 
Dios” (1 Cor 2, 4-5).

Por eso, cuando nos disponemos a anunciar la Palabra de Dios, es indis-
pensable asegurarse de que el Espíritu está en nosotros y, sobre todo, de 
que nosotros estamos con el Espíritu. ¿Cómo lo haremos? En primer lugar 
es necesaria la oración e invocación constante del Espíritu en nuestra vida. 
Jesús dice que el Padre del cielo da el Espíritu Santo “a los que le pidan” 
(Lc 11, 13). Otro medio importante es la obediencia, es decir, la sumisión a 
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la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no puede obrar en quien está todavía 
aferrado a su voluntad; es preciso ponerse en las manos de Dios, en acti-
tud de escucha, es decir, de obediencia. Un tercer medio es el amor hacia 
aquellos a los que se está enviado a anunciar el Evangelio. La experiencia 
cristiana es que Dios habla por amor. El que anuncia la Palabra debe amar 
a las personas como Dios las ama. El amor es el “soplo cálido”, el fuego 
espiritual que difunde la palabra y sabemos que el amor de Dios “ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo” (Rom 5, 5). 

En definitiva, sólo con la fuerza del Espíritu Santo, podremos lograr que 
la Palabra de Dios se escuche por encima de todo el vocerío humano y sea 
capaz de “traspasar el corazón” de los hombres (cf. Hech 2, 37), como hizo 
el día de Pentecostés.

DES DEL CoR DE L’EVAngELI 
(Full dominical 26-09-2021)

Benvolguts germans: 
Hem de reconèixer amb humilitat que, moltes vegades, quan volem 

proclamar l’Evangeli, ens perdem en les branques i no sabem transmetre 
què és l’essencial, aquella veritat que fonamenta i dona sentit a tot. Em 
fa por que si avui preguntéssim a un cristià què és el fonamental de la fe, 
contestaria amb una amalgama de dogmes i de normes morals inconne-
xes. Per això resulta molt important identificar quines són les veritats és 
importants, aquelles que expressen més directament “el cor de l’Evangeli” 
(EG 36). 

Les veritats de fe, encara sent totes revelades, tenen un centre unificador 
sense el qual no es poden explicar. Per això el Concili va explicar que 
existeix una “jerarquia de veritats” segons la seva diversa connexió amb 
el fonament de la fe cristiana (UR 11). Aquest centre és, sens dubte, el 
misteri de Déu que coneixem gràcies a Jesús de Natzaret. El Papa Francesc 
en “Evangelii Gaudium” diu que “el cor de l’Evangeli” és “la bellesa de 
l’amor salvífic de Déu manifestat en Jesucrist, mort i ressuscitat” (EG 36). 
Per això, el que els cristians hem de fer és proclamar la bellesa de l’amor de 
Déu i, d’aquesta manera, ajudar a percebre la seva harmonia i atractiu. Es 
tracta d’un amor concret, fiable, eficaç, que ens salva i que s’ha manifestat 
simplement en el misteri de la mort i resurrecció de Jesucrist. Em sembla 
que és molt important que la nostra predicació i catequesi se centri en l’es-
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sencial, posant de manifest com totes les altres veritats de la fe es relacionen 
amb el misteri de l’amor de Déu revelat en Crist. 

També en l’ensenyament sobre temes morals és important comprendre 
quin és el nucli de l’ensenyament moral cristià, perquè, si no, es corre el 
perill que aspectes secundaris ocupin el primer pla (cf. EG 34). La vida 
moral del cristià té sentit com a resposta del fill davant el Pare, de segui-
ment de Crist i de recepció de l’Esperit Sant. El seu nucli és la llei nova de 
l’amor i no pot ser entesa si no se subratlla que el primer és la gràcia. La 
salvació no és fruit de cap esforç humà, sinó sempre obra de Déu que, per 
pura gràcia, ens atreu cap a Ell. La vida moral és sempre resposta a l’amor 
previ i gratuït de Déu. “Si aquesta invitació no brilla amb força i atractiu, 
l’edifici moral de l’Església corre el risc de convertir-se en un castell de 
cartes, i aquest és el nostre major perill” (EG 39). 

En resum, en parlar de la fe i de la vida cristiana, és necessari concen-
trar-se en l’essencial perquè, d’aquesta manera, pugui mostrar-se tota 
la bellesa i l’atractiu que té l’Evangeli. Ara bé, no convé oblidar que la 
proclamació de les veritats fonamentals de l’Evangeli es fa amb paraules, 
però sobretot amb la vida. Transmetre la fe no és ensenyar una doctrina ni 
educar en uns ritus, sinó fer partícip d’una manera de veure que canvia la 
vida: la fe es transmet com a paraula i com a llum (cf. LF 37). Una vida 
moral viscuda segons l’Evangeli testimonia que l’amor és el seu nucli 
central. Una vida de fe manifesta la bellesa de l’amor de Déu manifestat 
en Crist.

ESCRITS EN PREMSA

EnTRAR A LA LògICA DE LA gRÀCIA
(Revista de les festes de la Mare de Déu de gràcia, 

Diario de Menorca)

La patrona de Maó té el preciós títol de “gràcia”. Aquesta advocació 
mariana, que es va estendre durant el segle XV, especialment a les terres de 
l’antiga corona d’Aragó, va arribar també en aquesta època a Menorca. El 
seu origen està en les paraules que l’àngel va pronunciar en l’anunciació: 
“Déu vos salve, Maria, plena de gràcia”. Per això, en una de les mènsules 
de la volta central de l’actual Santuari es representa aquesta escena; l’àngel 
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porta una cinta amb les inicials A (ve) G (ratia) P (lena). També a la façana 
del Santuari es poden llegir aquestes mateixes paraules.

Crec que aquesta advocació té sentit no només per als que som cristians i 
la tenim com a mare, sinó també per a tots els homes que habiten la nostra 
ciutat. Celebrar la Mare de Déu de Gràcia ens convida a pensar que cadascú 
de nosaltres hem de ser homes i dones “de gràcia”. El diccionari diu que 
“gràcia” és un do o favor que s’atorga a algú sense un mereixement particu-
lar. “Gràcia” és una paraula carregada de contingut, que evoca altres termes 
com perdó, misericòrdia i benevolència. També denota alegria i capacitat 
de fer amable la vida als altres. Pens que davant de la lògica de la competi-
tivitat, dominant en la nostra societat, hem de donar pas a una lògica de la 
gràcia, en què s’actuï sense buscar el benefici ni el rèdit immediat.

Per tot arreu ressonen exigències, reivindicacions i indignacions de vegades 
fins i tot violentes. Però un món així acaba sent irrespirable. Necessitam un 
món ple de gràcia, de persones que no es deixin portar per la lògica del domini 
sinó per la del servei, d’homes i dones que no facin del tenir més o del poder 
la seva meta, sinó que entenguin la seva vida a la lògica del do i de la gràcia. 
L’altre ésser humà no pot ser tractat com un objecte, ni pot ser vist com un 
competidor o un enemic. L’altre –a qualsevol situació que es trobi- és el meu 
germà i té una dignitat inviolable, que només puc reconèixer i respectar.

En la lògica de la gràcia entra també el perdó i la misericòrdia, que són 
indispensables per curar les ferides de la societat. Una societat “sense 
perdó” es torna inhumana. Per contra, l’experiència de ser estimat sense 
merèixer-ho, d’haver estat perdonat i de tenir una oportunitat per refer la 
vida, ens fan créixer com a éssers humans.

De manera particular, els cristians ens sentim urgits a ser persones de 
gràcia, perquè el Déu en qui creim és gràcia, do, misericòrdia, amor que 
procedeix d’una llibertat que ha decidit posar-se a favor de l’ésser humà. 
Entenem la nostra vida com a resposta a aquest Déu amorós, que ens salva 
i ens convida a sortir de nosaltres mateixos. Això és el que va experimentar 
Maria, la dona plena de gràcia. Viure a Déu com gràcia ens compromet a ser 
portadors de gràcia per als altres, persones que treballen per un món ple de 
gratuïtat, on l’important sigui el que no es pot vendre ni comprar, on es res-
pecti la dignitat de totes les persones i, particularment, dels més indefensos.

Tornam a viure un any estrany, en què trobarem a faltar molts aspectes de 
la nostra festa. Potser tot això sigui una oportunitat per adonar-nos del que 
suposa trencar l’ individualisme atroç que domina la nostra societat i entrar 
en la lògica de la gràcia. Que ens ajudi la intercessió de la dona “plena de 
gràcia”. Bones festes.
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CARTES

CoMEnÇAM A PREPARAR AMB ELS JoVES
LA JoRnADA MUnDIAL DE LA JoVEnTUT DE 2023 A LISBoA

Setembre 2021

És per a tots nosaltres un motiu de molta alegria pensar que hem de 
començar a preparar un esdeveniment tan important com és la Jornada 
Mundial de la Joventut, que tindrà lloc a Lisboa l’any 2023. L’inici 
d’aquesta preparació a les diòcesis de les nostres Illes tindrà lloc dijous 
que ve, dia 16 d’aquest mes, a la Catedral de Mallorca, i comptarà amb 
la nostra presència, els bisbes de Menorca, Mallorca i l’administra-
dor diocesà d’Eivissa. Amb goig acollirem els símbols de la Jornada 
Mundial de la Joventut (JMJ), la Creu i la Icona de la Mare de Déu, 
que estan peregrinant per les diòcesis d’Espanya durant aquest temps 
de preparació. 

Aquests símbols de la JMJ arribaran a Mallorca el mateix dia 16 de 
matinada des de Barcelona i continuaran viatge cap a València el dia 
següent. Estaran exposats durant tot el dia 16 a la Seu mallorquina i a 
les 19 hores hi haurà una Vetla de Pregària, en què hi serem presents 
nosaltres i joves provinents de les tres diòcesis. Des d’aquest escrit, feim 
una crida-invitació a tots els joves a participar-hi, acompanyats pels pre-
veres, diaques, membres de vida consagrada i tots -adults de les nostres 
comunitats, parròquies, moviments, associacions- que us hi vulgueu fer 
presents. Pregarem junts pels joves i amb els joves, seguint l’exhorta-
ció del papa Francesc en què convida a «cultivar i donar testimoni de 
l’esperança, la generositat i la solidaritat que tots necessitam en aquests 
temps difícils». 

El tema que s’ha elegit per aquesta Jornada Mundial de la Joventut 
és la coneguda frase de l’evangeli de sant Lluc referida a la Mare de 
Jesús: «Maria es va aixecar i se n’anà decididament» (Lc 1,39). Sembla 
una senzilla afirmació, de comprensió immediata, però ens ha de fer 
entrar en allò que té de decisió per part d’una jove que actua de forma 
ben generosa, amb rapidesa i valentia. Haurem de llegir i aprofundir en 
la pregària i en el diàleg amb altres aquesta manera de ser i d’actuar 
de Maria, contemplant la nostra realitat d’avui i les respostes que amb 
fidelitat -com ella- hem de donar. 

De tot cor us animam, estimats joves, a acollir aquests símbols de la 
JMJ a la Catedral de Mallorca i amb la presència de les tres diòcesis de 
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les Illes. Comencem aquesta aventura de preparació que ja ens compromet 
a traçar nous camins de renovació, que abastin tots els camps de la nostra 
vida, empesos pel seguiment entusiasta de Jesús i contagiats per l’ardor de 
l’Evangeli. 

Amb el nostre afecte i benedicció, 

† Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca 
† Francesc Conesa, bisbe de Menorca 

Vicent Ribas, administrador diocesà d’Eivissa

PREgÀRIA D’InICI DE CURS I PRESEnTACIÓ 
DEL PLA PASToRAL

Ciutadella de Menorca 24 de setembre de 2021 

Benvolguts diocesans:
A poc a poc anem posant en marxa el curs pastoral 2021-2022. La 

setmana passada vam tenir reunió del consell presbiteral i del consell 
pastoral diocesà, per tal de programar les accions per a portar a terme durant 
aquest curs, que té com a objectiu ser “una Església que surt a anunciar 
l’Evangeli”.

Per començar, com vam fer l’any passat, celebrarem a cadascun dels 
arxiprestats, una PREGÀRIA D’INICI DE CURS, en la qual es presentarà 
el PLA PASTORAL per al curs. També parlarem de la fase diocesana del 
SÍNODE DELS BISBES i assenyalarem les línies principals per al seu des-
envolupament en la nostra Diòcesi.

Us prego que convideu a participar d’aquest acte especialment als mem-
bres dels consells de pastoral de les parròquies i que també aviseu aquest 
cap de setmana a les Misses perquè qualsevol fidel que ho desitgi, hi pugui 
participar.

El calendari de les pregàries és el següent:
- Arxiprestat de Maó. Dilluns 27 de setembre, 20.15 h. Parròquia de 

el Carme de Maó
- Arxiprestat de el Centre. Dimarts 28 de setembre, 20.15 h. Parrò-

quia de Sant Martí des Mercadal
- Arxiprestat de Ciutadella. Dijous 30 de setembre, 20.15 h. Parrò-

quia de Sant Francesc de Ciutadella.
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Us convido a unir-vos en l’oració perquè l’Esperit Sant guiï els nostres 
passos en aquest nou curs. Ens encomanam a la intercessió de la Mare de 
Déu, en la seva advocació de la Mercè.

Amb la meva salutació més cordial,

† Francesc, bisbe de Menorca 
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SECRETARIA gEnERAL

NOMENAMENTS

FRAnCESC ConESA FERRER
BISBE DE MEnoRCA

DECRETo DE noMBRAMIEnTo

De acuerdo con lo establecido en el punto 5.2.3 del documento “Por una 
Iglesia sinodal: Comunión, participación y misión. XVI Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos”, publicado el día 21 de mayo de 2021,

nombro al 
DIÁCono PERMAnEnTE JoAn M. MERCADAL VICToRY,

Responsable sinodal para la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, con 
la misión de ser punto de referencia y enlace con la Conferencia Episcopal 
Española y para que acompañe la consulta diocesana en todos sus pasos. 
Como responsable, podrá nombrar, con el consentimiento del Obispo, un 
equipo de trabajo que le ayude a llevar a cabo su misión.

Para que conste a los efectos oportunos.
Ciutadella de Menorca, 3 de agosto de 2021.

† Francesc Conesa Ferrer 
Obispo de Menorca 

Por mandato del Sr. Obispo,
Francesc Triay Vidal,

Notario de la curia diocesana
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CRònICA DIoCESAnA

oRDEnACIÓ D’En PAU PonS SEgUÍ

El dissabte dia 11 de juliol, a la Catedral de Menorca, va tenir lloc l’or-
denació sacerdotal del diaca Pau Pons Seguí. Després dels seus anys de 
formació al Seminari de València i a la Pontifícia Universitat Gregoriana 
(Roma), el diaca Pau Pons Seguí va ser ordenat sacerdot d’aquesta Església 
de Menorca. A la cerimònia va assistir un gran nombre de fidels, procedents 
en bona part de la parròquia de la Concepció i del Col·legi de Sant Josep de 
Maó. A més dels sacerdots de Menorca, també van estar presents el rector 
i formadors del Seminari de València així com els seus companys de curs. 
El dia següent, 12 de juliol, el nou sacerdot va celebrar la primera missa 
solemne a la parròquia de la Concepció de Maó.

L’Església diocesana s’uneix en acció de gràcies al Pare pel gran do 
d’aquest sacerdot.

CONSELL DE PRESBITERI

CRònICA CoRRESPonEnT A LA SESSIÓ
DEL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2021

Es va reunir al Toro, el dimecres 15 de setembre de 2021, presidit pel 
Bisbe Francesc. Després de la pregària de Tèrcia, s’aprovà l’acta de la 
sessió anterior i es donà la benvinguda al salesià Emili Marcos, recentment 
incorporat a la comunitat de Ciutadella. Abans de començar el desenvolupa-
ment de l’ordre del dia, el Sr. Bisbe animà als preveres a posar la confiança 
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en Déu en la nostra acció evangelitzadora en aquest nou curs de la post 
pandèmia.

El primer punt de l’ordre del dia era la presentació de la programació 
pastoral per al present curs. El Sr. Bisbe va explicar l’objetiu d’aquest any 
(“Una Església que surt a anunciar l’Evangeli”) i les accions a realitzar. 
Tanmateix, es van explicar els objectius en el camp de les famílies i del 
jovent. També es va comunicar que el Sr. Bisbe farà les visites pastorals 
pendents a Ferreries i a Ciutadella; seguirem amb l’any de la Família; es 
començarà l’aplicació del Directori de la Iniciació cristiana; es posarà en 
marxa la fase diocesana del proper Sínode dels Bisbes; i el bisbe farà, el 
proper gener, la visita ad limina al Sant Pare. Aquesta programació es 
presentarà als tres arxiprestats els dies: 27 a Maó, el 28 as Mercadal i 30 a 
Ciutadella.

Seguidament, es va repartir el llibret editat en català i castellà “Directori 
pastoral per a la iniciació cristiana a la diòcesi de Menorca” promulgat 
el dia 31 de maig de 2021 i que va entrar en vigor el dia 1 de setembre. El 
curs actual prioritzarà els següents punts:

•	 baptisme de pàrvuls: convé que a cada parròquia hi hagi un equip 
de pastoral baptismal que, amb el prevere, tengui cura de la forma-
ció dels pares en dues sessions preparatòries. En aquesta pastoral 
són importants tant l’acolliment dels pares com el seu acompanya-
ment després del bateig. 

•	 catequesi per a la 1ª comunió: no es tracta d’una classe centrada 
en la instrucció, sinó de conjuminar aquests tres elements: pregar, 
conèixer, celebrar, segons l’experiència de l’anomenat oratori en 
el qual són molt importants els signes de la fe cristiana i l’ambien-
tació del local. La progressiva incorporació dels infants a l’Euca-
ristia depèn molt de la vivència i participació dels pares. 

A continuació, es va tractar sobre les escoles diocesanes de formació. Na 
Isabel Serra, responsable de les escoles de formació del laïcat a la nostra 
diòcesi, fou convidada pel Sr. Bisbe en aquesta sessió presbiteral, plantejà 
una revisió del funcionament d’aquestes escoles i feu a una crida a la cor-
responsabilització dels capellans en aquest tema. Aportà una informació de 
l’Escola diocesana de teologia de St. Feliu de Llobregat que ens pot servir 
de referència. Finalment recordà que actualment les ofertes diocesanes de 
formació són:

•	 l’escola bàsica de formació dirigida a agents seglars de pasto-
ral, que va començar amb 7 alumnes. Té reservats, en el calen-
dari diocesà, el primer i darrer trimestre del curs, mentre que 
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el 2n queda per a la formació específica de moviments i entitats 
diverses.

•	 L’Institut Diocesà de Teologia de Menorca (IDITEM): les classes 
es donen a Ciutadella, Ferreries i Maó. Diu que seria bo revisar el 
currículum i fer un pla de començament i acabament que pot durar 
entre 4-5 anys.

•	 L’Institut de ciències de la religió de Barcelona (ISCREB): en 
conveni de col·laboració signat pel bisbe Piris fa 20 anys, atén la 
demanda de titulacions acadèmiques (batxillerat i llicenciatura) 
així com a la DECA per a l’ensenyament de religió a l’escola. 
Cada curs s’organitzen a Menorca unes 4 xerrades, d’obligada 
assistència presencial per als matriculats, els temes de les quals 
tenen relació amb els objectius pastorals diocesans.

Tots coincideixen que que aquesta formació és molt necessària. Els nous 
ministeris laicals instituïts (lectors, catequistes, acòlits...) requeriran un grau 
seriós de formació per als qui hi siguin cridats. Es conclou que l’escola 
bàsica ha de reprendre i completar el programa inicial.

L’ultim punt tractat va ser la fase diocesans del proper Sínode dels bisbes 
sobre la sinodalitat. El document preparatori pretén engegar un ampli pro-
cés de consulta en què hi haurien de participar el màxim nombre possible 
de preveres i dels membres dels organismes eclesials de participació, així 
com d’altres realitats eclesials sense oblidar la veu dels pobres i els exclo-
sos o col·lectius en risc d’exclusió. La pregunta fonamental que ha de guiar 
aquesta consulta és “com es realitzar avui aquest caminar junts en la nostra 
església particular i quines passes ens demana de fer l’Esperit per tal de 
créixer en la sinodalitat?”

Es proposà una adaptació de la feina a les nostres possibilitats i limitacions. 
El diaca Joan Mercadal ha estat encarregat de coordinar la feina i ja ha elabo-
rat una proposta de calendari per a la fase diocesana que s’estendrà d’octubre 
a abril. Els temes proposats, a més de tractar-se en els consells parroquials 
també podran ser objecte d’estudi en grup per als qui s’hi apuntin que hi 
dedicaran 4-5 sessions. Al final s’enviaran al bisbat les conclusions per a una 
síntesi que es farà arribar a l’organisme supradiocesà corresponent. 

El diumenge 17 d’octubre s’inaugurarà la fase diocesana amb una missa 
a la Catedral, i el dissabte 2 d’abril tindrà lloc la reunió conclusiva pre-
sinodal diocesana.

Per manca de temps es deixà la presentació del document de la CEE “Un 
Dios de vivos” per més endavant, ja que ho paga la pena de dedicar-hi una 
bona estona en una propera sessió del consell de presbiteri.
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CONSELL PASTORAL DIOCESÀ

Sota la presidència del Sr. Bisbe de la Diòcesi de Menorca, Mons. 
Francesc Conesa Ferrer, i en les dependències de el Santuari de la Mare 
de Déu del Toro, el dia 18 de setembre de 2021, es reuneix el Consell 
Pastoral Diocesà. La reunió comença amb la pregaria “Adsumus” i amb 
unes paraules d’ànim per part del Sr. Bisbe, exhortant als presents a viure 
amb esperança la nostra missió eclesial com a col·laboradors del Senyor en 
l’evangelització. 

En primer lloc, es va presentar la programació pastoral per al proper curs. 
L’objectiu general d’aquest curs que comença és: “Una Església que surt a 
anunciar l’Evangeli”. Serà presentat als tres arxiprestats, segons consta al 
Calendari Diocesà: El 27 de setembre Arxiprestat Maó; El 28 de setembre, 
Arxiprestat de Centre; . el dia 30 de setembre, Arxiprestat de Ciutadella al 
Seminari. Totes elles a les 20´30h.

El Sr. Bisbe i els presents insistiren els següents punts:
- Que l’anunci de l’Evangeli estigui present en tota acció diocesana.
- Animar a donar testimoni personal de la vida cristiana.
- Insistir en la presencia pública dels cristians.
- Animar la presencia dels cristians als mitjans de Comunicació Social.

També es diu que hi ha espais socials amb una manca destacable de pre-
sencia religiosa com: l’esport, turisme, la cultura i que es necessari revisar 
com aplicar i concretar la nostra incidència en aquests espais a cada realitat 
parroquial i a les diferents àrees. Seria bo fomentar un moviment de pro-
fessionals cristians.

El Sr Bisbe informà que completarà la seva visita pastoral a les parròquies 
de Ponent que la pandèmia va impedir. Així, idò, visitarà les parròquies de 
Ferreries i Ciutadella. El Sr. Bisbe també explicà que aquest any haurà de 
desplaçar-se a Roma per realitzar la Visita ad limina i que ara està preparant 
la relació quinquennal de la nostra Diòcesis.

A continuació es van lliurar exemplars del “Directori pastoral per a la 
iniciació cristiana a la diòcesi de Menorca” als presents. Fou promulgat el 
passat 31 de maig i entrà en vigor el dia 1 de setembre. Per començar, s’han 
prioritzat la pastoral del baptisme i de la primera comunió.

1.- Cuidar el tema de la Pastoral de Baptisme i primers sis anys. Es 
recorda que s’ha de tenir un grup de preparació per a rebre aquest sagra-
ment, que col·labori amb el rector i que mantingui el contacte amb les 
famílies durant el temps anterior al començament de la catequesi de 
primera comunió.
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2.-Renovar la catequesi de Primera Comunió, fent-la més vivencial i 
incorporant la pregària. El diaca Vicent Llabrés, convidat a la reunió, faci-
lità i explicà les programacions dels dos cursos de primera comunió i allò 
referent als oratoris, per tal d’introduir els infants a la pregària.. 

Es diu que no s’ha de subordinar el baptisme a la situació canònica dels 
pares, però que s’ha d’aprofitar aquests encontres de preparació del baptis-
me per presentar als pares el model del matrimoni cristià com un camí de 
coherència amb la voluntat de batejar els seus fills.

El Sr. Bisbe presentà seguidament el Sínode dels Bisbes. El Sr Bisbe 
presenta un breu resum del document preparatori i del Vademècum. El 
document preparatori parla “d’un ampli procés de consulta” (n.31) i d’una 
màxima participació dirigida a tots els organismes de participació de les 
esglésies particulars, d’altres realitats episcopals, fillets/joves i també a 
persones amb risc de ser excloses (refugiats, immigrants, dones...).

“L’objectiu no és sobrecarregar les diòcesis i parròquies, sinó integrar 
el procés sinodal en la vida de l’Església de manera creativa per a apro-
fundir en la comunió, la participació plena i una més fruitosa missió “ 
(Vademècum).

Les reunions tindran lloc entre l’octubre de 2021 i març de 2022. 
Estudiarem i contestaren cinc temes, que resumeixen i concentren l’objectiu 
que proposa la secretaria del Sínode: 1.- Caminar junts; 2.- Celebrar junts; 
3.- Corresponsables en la missió; 4.- Diàleg i obertura i 5.- Com caminar 
junts.

A continuació, Mn. Antoni Fullana presentà el Pla de feina elaborat pel 
Gabinet de Comunicació pel 2021. Destacà les seves tasques principal i els 
objectius que els guiaran: Arribar a un públic més jove i millorar l’ús de 
les xarxes socials.

Es recorda que a més del Full Dominical, el Bisbat disposa de: Programes 
de radio, un canal de Youtube, Xarxes Socials, Escrits al Diari de Menorca 
.Tot ells adreçat a fer-nos tenir més sentit d’Església.

Demanà més participació a les xarxes socials i en fer un esforç per comu-
nicar tot el que fem, encara que ens sembli que no té importància. Totes 
les nostres activitats i informacions la tenen. Seria interessant que cada 
parròquia disposes d’una persona entesa en xarxes per fer més fluida la 
informació.   

Finalment, el Sr. Bisbe, a petició de la Comissió Permanent, creu inte-
ressant donar a conèixer alguns temes referents al patrimoni diocesà i a 
operacions portades a terme durant els darrers temps. Es recorda la venda 
de cinema Alcàzar de Mao per un valor de 700.000 euros, que en part es 
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dedicaran a l’Arxiprestat de Maó i també al projecte del Toro. La venta a 
l’Ajuntament dels terrenys coneguts com l’OAR, de Ciutadella per un total 
de 1.050.000: L’ecònom diocesà informà que vegada descartada la cons-
trucció d’un pàrquing subterrani per part del Bisbat, l’Ajuntament accedeix 
a pagar segons una valoració dels terrenys que té en compte com a “valor 
afegit”, aquesta possibilitat de construir un pàrquing i treure una elevada 
rendibilitat. Aquesta quantitat es destinarà al finançament de les obres del 
Toro. En relació al projecte de reforma integral de les dependències del 
Santuari del Toro, el Vicari General explicà les dificultats administratives 
per part de l’Ajuntament de Es Mercadal en la tramitació que sense infor-
mar el projecte, l’ha enviat al Consell Insular, després de dos anys de la 
seva entrada. Ara s’està pendent del Departament d’Ordenació del Territori 
del Consell Insular. A partir d’aquí, es preveu la possibilitat de modificar 
el Pla especial de l’ANEI on hi ha el Toro, eliminant l’obligatorietat d’un 
Pla especial específic per al Toro, i que el procediment administratiu fos de 
reconeixement d’usos. Això simplificaria les coses, i també seria més ràpid. 
Com que els usos de les instal·lacions són bàsicament religiosos, encara 
que s’hi puguin dur a terme altres activitats, el reconeixement d’ús religiós 
seria compatible amb el servei d’hostatgeria. També caldrà fer una petita 
modificació al PTI, perquè el canvi que facem al Pla especial de l’ANEI. Es 
recomana un seguiment insistent per la nostra part de manera que es pugui 
avançar la tramitació i es superin les dificultats administratives. 

Per acabar, el Sr. Bisbe va explicar que havia estat a Palma amb un grup 
de joves que, conjuntament amb les altres Diòcesis de Balears van acollir 
els símbols de la Jornada Mundial de la Joventut 2023, la creu pelegrina i 
la icona de la Mare de Déu.
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SAnT PARE

CARTA A LoS oBISPoS DE ToDo EL MUnDo PARA 
PRESEnTAR EL MoTU PRoPRIo«TRADITIonIS CUSToDES»
SoBRE EL USo DE LA LITURgIA RoMAnA AnTERIoR A LA 

REFoRMA DE 1970

Roma 16 de julio de 2021
Queridos hermanos en el episcopado:

Como hizo mi predecesor Benedicto XVI con Summorum Pontificum, 
también yo tengo la intención de acompañar el Motu proprio Traditionis 
custodes con una carta, para explicar las razones que me han llevado a esta 
decisión.	Me	dirijo	a	vosotros	con	confianza	y	parresía,	en	nombre	de	aque-
lla compartida «solicitud por toda la Iglesia, que contribuye en gran ma-
nera al desarrollo de la Iglesia universal», como nos recuerda el Concilio 
Vaticano II [1].

Son evidentes para todos las razones que movieron a san Juan Pablo II 
y a Benedicto XVI a conceder la posibilidad de utilizar el Misal Romano 
promulgado por san Pío V, editado por san Juan XXIII en 1962, para la cele-
bración	del	Sacrificio	Eucarístico.	La	facultad,	concedida	por	un	indulto	de	
la Congregación para el Culto Divino en 1984 [2]	 y	 confirmada	 por	
San Juan Pablo II en el Motu proprio Ecclesia Dei de 1988 [3], estaba moti-
vada sobre todo por el deseo de favorecer la recomposición del cisma con el 
movimiento guiado por Mons. Lefebvre. La petición dirigida a los obispos 
de	acoger	generosamente	las	«justas	aspiraciones»	de	los	fieles	que	pedían	
el uso de ese Misal, tenía por tanto una razón eclesial para recomponer la 
unidad de la Iglesia.

Esa facultad fue interpretada por muchos dentro de la Iglesia como la po-
sibilidad de utilizar libremente el Misal Romano promulgado por san Pío V, 
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resultando un uso paralelo al Misal Romano promulgado por san Pablo VI. 
Para regular esta situación, Benedicto XVI intervino en la cuestión muchos 
años después, regulando un hecho interno de la Iglesia, ya que muchos sacer-
dotes y comunidades habían «utilizado con gratitud la posibilidad ofrecida 
por el Motu proprio» de san Juan Pablo II. Subrayando que esta evolución 
no podía preverse en 1988, el Motu proprio Summorum Pontificum de 2007 
pretendía introducir un «reglamento jurídico más claro» [4]. Para facilitar el 
acceso a quienes —también los jóvenes— «descubren esta forma litúrgica, 
se sienten atraídos por ella y encuentran en la misma una forma, particu-
larmente adecuada para ellos, de encuentro con el Misterio de la Santísima 
Eucaristía» [5], Benedicto XVI declaró que «el Misal Romano promulgado 
por san Pío V, y nuevamente por el beato Juan XXIII, debe considerarse 
como expresión extraordinaria de la misma Lex orandi», concediendo una 
«más amplia posibilidad de uso del Misal de 1962» [6].

La razón de su decisión era la convicción de que tal medida no pondría en 
duda una de las decisiones esenciales del Concilio Vaticano II, socavando 
así su autoridad: el Motu Proprio reconocía plenamente que «el Misal pro-
mulgado por Pablo VI es la expresión ordinaria de la lex orandi de la Iglesia 
católica de rito latino» [7]. El reconocimiento del Misal promulgado por san 
Pío V «como expresión extraordinaria de la propia lex orandi» no pretendía 
en absoluto desconocer la reforma litúrgica, sino que estaba dictado por el 
deseo	de	atender	las	«insistentes	peticiones	de	estos	fieles»,	concediéndoles	
«celebrar	el	Sacrificio	de	la	Misa	según	la	edición	típica	del	Misal	Romano	
promulgado por el beato Juan XXIII en 1962, que nunca se ha abrogado, 
como forma extraordinaria de la Liturgia de la Iglesia» [8]. Lo confortaba en 
su discernimiento el hecho de que quienes deseaban «reencontrar la forma, 
querida para ellos, de la sagrada Liturgia», «aceptaban claramente el carác-
ter	vinculante	del	Concilio	Vaticano	II	y	eran	fieles	al	Papa	y	a	los	Obispos»	
[9]. Declaraba además infundado el temor a las escisiones en las comuni-
dades parroquiales, porque «las dos Formas de uso del rito romano pueden 
enriquecerse mutuamente» [10]. Por ello, invitaba a los obispos a superar 
las dudas y los temores y a acoger las normas, «para que todo se desarrolle 
en	paz	y	serenidad”,	con	la	promesa	de	que	«si	vinieran	a	la	luz	dificultades	
serias se buscarían vías para encontrar el remedio» en la aplicación de las 
normas después de que «entre en vigor el Motu proprio» [11].

Trece años después, encargué a la Congregación para la Doctrina de la Fe 
que os enviara un cuestionario sobre la aplicación del Motu proprio Sum-
morum Pontificum. Las respuestas recibidas revelaron una situación que me 
apena	y	preocupa,	confirmando	la	necesidad	de	intervenir.	Desgraciadamen-
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te, la intención pastoral de mis predecesores, que pretendían «hacer todos 
los esfuerzos para que a todos aquellos que tienen verdaderamente el deseo 
de la unidad se les haga posible permanecer en esta unidad o reencontrarla 
de nuevo» [12], ha sido a menudo gravemente ignorada. Una oportunidad 
ofrecida por san Juan Pablo II y con mayor magnanimidad aún por Benedic-
to XVI para restaurar la unidad del cuerpo eclesial, respetando las diversas 
sensibilidades litúrgicas, ha sido aprovechada para aumentar las distancias, 
endurecer las diferencias y construir oposiciones que hieren a la Iglesia y 
dificultan	su	progreso,	exponiéndola	al	riesgo	de	la	división.

Me duelen por igual los abusos de una parte y de otra en la celebración de 
la liturgia. Al igual que Benedicto XVI, yo también deploro que «en muchos 
lugares	no	se	celebraba	de	una	manera	fiel	a	las	prescripciones	del	nuevo	
Misal, sino que éste llegó a entenderse como una autorización e incluso 
como una obligación a la creatividad» [13]. Pero también me entristece el 
uso instrumental del Missale Romanum de 1962, que se caracteriza cada 
vez más por un rechazo creciente no sólo de la reforma litúrgica, sino del 
Concilio	Vaticano	II,	con	la	afirmación	infundada	e	insostenible	de	que	ha	
traicionado la Tradición y la “verdadera Iglesia”. Si es cierto que el camino 
de la Iglesia debe entenderse en el dinamismo de la Tradición, «que deriva 
de los Apóstoles, progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo» 
( DV 8), el Concilio Vaticano II constituye la etapa más reciente de este dina-
mismo, en la que el episcopado católico se puso a la escucha para discernir 
el camino que el Espíritu indicaba a la Iglesia. Dudar del Concilio es dudar 
de las propias intenciones de los Padres, que ejercieron solemnemente su 
potestad colegial cum Petro et sub Petro en el Concilio Ecuménico [14] y, 
en	definitiva,	dudar	del	propio	Espíritu	Santo	que	guía	a	la	Iglesia.

Es precisamente el Concilio Vaticano II el que ilumina el sentido de la 
decisión de revisar la concesión permitida por mis Predecesores. Entre los 
vota que los obispos han señalado con mayor insistencia está el de la parti-
cipación plena, consciente y activa de todo el Pueblo de Dios en la liturgia 
[15],	 en	 línea	 con	 lo	 que	 ya	 había	 afirmado	Pío XII en su encíclica Me-
diator Dei sobre la renovación de la liturgia [16]. La Constitución Sacro-
sanctum Concilium confirmó	esta	petición,	deliberando	sobre	“«el	fomento	
y reforma de la Liturgia» [17], indicando los principios que debían guiar 
la reforma [18]. En particular, estableció que esos principios se referían al 
rito romano, mientras que para los demás ritos legítimamente reconocidos, 
pedía que fueran «íntegramente revisados con prudencia, de acuerdo con la 
sana tradición, y reciban nuevo vigor, teniendo en cuenta las circunstancias 
y necesidades de hoy» [19]. Sobre la base de estos principios se llevó a cabo 
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la reforma litúrgica, que tiene su máxima expresión en el Misal Romano, 
publicado in editio typica por san Pablo VI [20] y revisado por san Juan 
Pablo III [21]. Por tanto, hay que considerar que el Rito Romano, adaptado 
varias veces a lo largo de los siglos a las necesidades de los tiempos, no 
sólo	se	ha	conservado	sino	que	se	ha	renovado	«ateniéndose	fielmente	a	la	
tradición»I [22]. Quienes deseen celebrar con devoción según la forma li-
túrgica	anterior	no	encontrarán	dificultad	en	encontrar	en	el	Misal	Romano,	
reformado según la mente del Concilio Vaticano II, todos los elementos del 
Rito Romano, especialmente el canon romano, que es uno de sus elementos 
más característicos.

Una última razón quisiera añadir como fundamento de mi decisión: es 
cada vez más evidente en las palabras y actitudes de muchos que existe 
una estrecha relación entre la elección de las celebraciones según los libros 
litúrgicos anteriores al Concilio Vaticano II y el rechazo de la Iglesia y sus 
instituciones en nombre de lo que consideran la “verdadera Iglesia”. Se trata 
de un comportamiento que contradice la comunión, alimentando ese impul-
so hacia la división «yo soy de Pablo; yo soy de Apolo; yo soy de Cefas; 
yo	soy	de	Cristo»—	contra	el	que	el	apóstol	Pablo	reaccionó	con	firmezaI	
[23]. Es para defender la unidad del Cuerpo de Cristo que me veo obligado 
a revocar la facultad concedida por mis predecesores. El uso distorsionado 
que se ha hecho de ella es contrario a las razones que les llevaron a conce-
der la libertad de celebrar la misa con el Missale Romanum de 1962. Dado 
que «las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones 
de la Iglesia, que es “sacramento de unidad”»I [24], deben realizarse en 
comunión	con	 la	 Iglesia.	El	Concilio	Vaticano	 II,	 al	 tiempo	que	 reafirmó	
los vínculos externos de incorporación a la Iglesia —la profesión de fe, los 
sacramentos,	la	comunión—,	afirmó	con	san	Agustín	que	es	condición	para	
la salvación permanecer en la Iglesia no sólo «con el cuerpo», sino también 
«con el corazón»I [25].

Queridos hermanos en el Episcopado, la Sacrosanctum Concilium expli-
có que la Iglesia «sacramento de unidad» es tal porque es «pueblo santo 
congregado y ordenado bajo la dirección de los Obispos»I [26]. La Lumen 
Gentium, a la vez que recuerda que el Obispo de Roma «es el principio y 
fundamento perpetuo y visible de unidad así de los Obispos como de la mul-
titud	de	los	fieles»,	dice	que	vosotros	sois	«el	principio	y	fundamento	visible	
de unidad en sus Iglesias particulares en las cuales y a base de las cuales se 
constituye la Iglesia católica»I [27].
Respondiendo	 a	 vuestras	 peticiones,	 tomo	 la	firme	decisión	 de	 derogar	

todas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores al 
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presente Motu Proprio, y de considerar los libros litúrgicos promulgados 
por	los	Santos	Pontífices	Pablo	VI	y	Juan	Pablo	II,	en	conformidad	con	los	
decretos del Concilio Vaticano II, como única expresión de la lex orandi 
del Rito Romano. Me reconforta en esta decisión el hecho de que, tras el 
Concilio de Trento, san Pío V también derogó todos los ritos que no po-
dían presumir de una antigüedad probada, estableciendo un único Missale 
Romanum para toda la Iglesia latina. Durante cuatro siglos, este Missale 
Romanum promulgado por san Pío V fue, pues, la principal expresión de 
la lex orandi	del	Rito	Romano,	cumpliendo	una	función	unificadora	en	la	
Iglesia. Sin ánimo de contradecir la dignidad y la grandeza de ese Rito, los 
Obispos reunidos en concilio ecuménico pidieron su reforma; su intención 
era	que	los	fieles	«no	asistan	a	este	misterio	de	fe	como	extraños	y	mudos	es-
pectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, 
participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada»I [28]. 
San Pablo VI, recordando que la obra de adaptación del Misal Romano ya 
había sido iniciada por Pío XII, declaró que la revisión del Misal Romano, 
realizada a la luz de las fuentes litúrgicas más antiguas, tenía como objetivo 
el de permitir a la Iglesia elevar, en la variedad de lenguas, «una misma ora-
ción» que expresara su unidadI [29]. Esta unidad debe restablecerse en toda 
la Iglesia de rito romano.

El Concilio Vaticano II, al describir la catolicidad del Pueblo de Dios, re-
cuerda que «dentro de la comunión eclesiástica, existen legítimamente Igle-
sias particulares, que gozan de tradiciones propias, permaneciendo inmuta-
ble el primado de la cátedra de Pedro, que preside la asamblea universal de 
la caridad protege las diferencias legítimas y simultáneamente vela para que 
las divergencias sirvan a la unidad en vez de dañarla»I [30]. Mientras, en el 
ejercicio de mi ministerio al servicio de la unidad, asumo la decisión de sus-
pender la facultad concedida por mis Predecesores, os pido que compartáis 
conmigo esta carga como forma de participación en la solicitud por toda la 
Iglesia.	En	el	Motu	Proprio	he	querido	afirmar	que	corresponde	al	obispo,	
como moderador, promotor y guardián de la vida litúrgica en la Iglesia, de 
la que es principio de unidad, regular las celebraciones litúrgicas. Por tanto, 
os corresponde a vosotros, como Ordinarios locales, autorizar en vuestras 
Iglesias el uso del Misal Romano de 1962, aplicando las normas del presente 
Motu Proprio. Sobre todo, os corresponde trabajar por la vuelta a una forma 
unitaria	de	celebración,	verificando	caso	por	caso	la	realidad	de	los	grupos	
que celebran con este Missale Romanum.

Las indicaciones sobre el modo de proceder en las diócesis están dictadas 
principalmente por dos principios: por un lado, prever el bien de quienes 
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están arraigados en la forma de celebración anterior y necesitan tiempo para 
volver al Rito Romano promulgado por los santos Pablo VI y Juan Pablo 
II; por otro lado, interrumpir la erección de nuevas parroquias personales, 
vinculadas más al deseo y a la voluntad de sacerdotes individuales que a la 
necesidad	real	del	«santo	Pueblo	fiel	de	Dios».	Al	mismo	tiempo,	os	pido	
que	procuréis	que	cada	liturgia	se	celebre	con	decoro	y	fidelidad	a	los	libros	
litúrgicos promulgados tras el Concilio Vaticano II, sin excentricidades que 
fácilmente	degeneran	en	abusos.	A	esta	fidelidad	a	 las	prescripciones	del	
Misal	y	a	los	libros	litúrgicos,	en	los	que	se	refleja	la	reforma	litúrgica	desea-
da por el Concilio Vaticano II, sean educados los seminaristas y los nuevos 
presbíteros.

Para vosotros invoco el Espíritu del Señor Resucitado, para que os haga 
fuertes	y	firmes	en	el	servicio	del	Pueblo	que	el	Señor	os	ha	confiado,	para	
que a través de vuestro cuidado y vigilancia exprese también la comunión 
en la unidad de un único Rito, en el que se conserva la gran riqueza de la 
tradición litúrgica romana. Yo rezo por vosotros. Vosotros rezad por mí.

Francisco

[1] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Constitución Dogmática sobre la Iglesia “ Lumen Gentium“, 
21 de noviembre de 1964, n. 23: AAS 57 (1965) 27.

[2] Congregación para el Culto Divino , Carta a los Presidentes de las Conferencias Epis-
copales “Quattuor abhinc annos”, 3 de octubre de 1984: AAS 76 (1984) 1088-1089.
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80 (1998) 1495-1498.

[4] Benedicto XVI, Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani, 7 de julio de 
2007: AAS 99 (2007) 796.

[5] Benedicto XVI, Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani, 7 de julio de 
2007: AAS 99 (2007) 796.

[6] Benedicto XVI, Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani, 7 de julio de 
2007: AAS 99 (2007) 797.

[7] Benedicto XVI, Litt. Ap. Motu proprio datae “ Summorum Pontificum“, 7 de julio de 
2007: AAS 99 (2007) 779.

[8] Benedicto XVI, Litt. Ap. Motu proprio datae “ Summorum Pontificum“, 7 de julio de 
2007: AAS 99 (2007) 779.

[9] Benedicto XVI, Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani, 7 de julio de 
2007: AAS 99 (2007) 796.

[10] Benedicto XVI, Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani, 7 de julio de 
2007: AAS 99 (2007) 797.

[11] Benedicto XVI, Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani, 7 de julio de 
2007: AAS 99 (2007) 798.

[12] Benedicto XVI, Epistula Episcopos Catholicae Ecclesiae Ritus Romani, 7 de julio de 
2007: AAS 99 (2007) 797-798.
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CARTA APOSTÓLICA
EN FORMA DE MOTU “PROPRIO”

DEL SUMO PONTÍFICE
FRANCISCO

«TRADITIONIS CUSTODES»
SOBRE EL USO DE LA LITURGIA ROMANA

ANTES DE LA REFORMA DE 1970

Custodios de la tradición, los obispos, en comunión con el Obispo de 
Roma, constituyen el principio visible y el fundamento de la unidad en sus 
Iglesias particulares [1]. Bajo la guía del Espíritu Santo, mediante el anun-
cio del Evangelio y la celebración de la Eucaristía, gobiernan las Iglesias 
particulares que les han sido confiadas [2].

Para promover la concordia y la unidad en la Iglesia, con paternal soli-
citud hacia aquellos que en algunas regiones se adhirieron a las formas 
litúrgicas anteriores a la reforma deseada por el Concilio Vaticano II, mis 
Venerables Predecesores, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, concedieron 
y reglamentaron la facultad de utilizar el Misal Romano publicado por San 
Juan XXIII en 1962 [3]. De este modo, querían «facilitar la comunión ecle-
sial a aquellos católicos que se sienten vinculados a unas formas litúrgicas 
anteriores» y no a otras [4].

A raíz de la iniciativa de mi venerado predecesor Benedicto XVI de invitar 
a los obispos a una evaluación de la aplicación del Motu Proprio Summorum 
Pontificum, tres años después de su publicación, la Congregación para la 
Doctrina de la Fe llevó a cabo una amplia consulta a los obispos en 2020, 
cuyos resultados fueron considerados a la luz de la experiencia adquirida 
en estos años.

Ahora, en vista de los deseos expresados por el episcopado y habiendo 
escuchado el parecer de la Congregación para la Doctrina de la Fe, deseo, 
con esta Carta Apostólica, proseguir aún más en la búsqueda constante 
de la comunión eclesial. Por ello, he considerado oportuno establecer lo 
siguiente:

Art. 1. Los libros litúrgicos promulgados por los santos Pontífices Pablo 
VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano 
II, son la única expresión de la lex orandi del Rito Romano.

Art. 2. Al obispo diocesano, como moderador, promotor y custodio de 
toda la vida litúrgica en la Iglesia particular que le ha sido confiada [5]  
le corresponde la regulación de las celebraciones litúrgicas en su propia 
diócesis [6]. Por tanto, es de su exclusiva competencia autorizar el uso del 
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Missale Romanum de 1962 en la diócesis, siguiendo las orientaciones de la 
Sede Apostólica.

Artículo 3. El obispo, en las diócesis en las que hasta ahora hay presencia 
de uno o más grupos que celebran según el misal anterior a la reforma de 
1970 debe:

§ 1. Comprobar que estos grupos no excluyan la validez y la legitimi-
dad de la reforma litúrgica, de los dictados del Concilio Vaticano 
II y del Magisterio de los Sumos Pontífices;

§ 2. indicar uno o varios lugares donde los fieles pertenecientes a estos 
grupos pueden reunirse para la celebración de la Eucaristía (no en 
las iglesias parroquiales y sin erigir nuevas parroquias personales);

§ 3. establecer en el lugar indicado los días en que se permiten las cele-
braciones eucarísticas, utilizando el Misal Romano promulgado 
por San Juan XXIII en 1962 [7]. En estas celebraciones las lecturas 
se proclamarán en lengua vernácula, utilizando las traducciones de 
la Sagrada Escritura para uso litúrgico, aprobadas por las respecti-
vas Conferencias Episcopales;

§ 4. nombrar a un sacerdote que, como delegado del obispo, se encar-
gue de las celebraciones y de la atención pastoral de dichos grupos 
de fieles. El sacerdote deberá ser idóneo para esta tarea, competen-
te en el uso del Missale Romanum anterior a la reforma de 1970, 
tener un conocimiento del latín que le permita comprender plena-
mente las rúbricas y los textos litúrgicos, y deberá estar animado 
por una viva caridad pastoral y un sentido de comunión eclesial. 
En efecto, es necesario que el sacerdote responsable se preocupe 
no sólo de la celebración digna de la liturgia, sino también de la 
atención pastoral y espiritual de los fieles.

§ 5. Proceder en las parroquias personales erigidas canónicamente 
en beneficio de estos fieles, a una valoración adecuada de su 
utilidad real para el crecimiento espiritual, y evaluar si las 
mantiene o no.

§ 6. Cuidar de no autorizar la creación de nuevos grupos.
Artículo 4. Los presbíteros ordenados después de la publicación del pre-

sente Motu proprio, que quieran celebrar con el Missale Romanum de 1962, 
deberán presentar una solicitud formal al obispo diocesano, que consultará 
a la Sede Apostólica antes de conceder la autorización.

Artículo 5. Los presbíteros que ya celebran según el Missale Romanum de 
1962, pedirán al obispo diocesano la autorización para seguir manteniendo 
esa facultad.
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Artículo 6. Los institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica establecidos por la Comisión Pontificia Ecclesia Dei pasan a ser 
competencia de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y 
las Sociedades de Vida Apostólica.

Artículo 7. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y 
las Sociedades de Vida Apostólica, para los asuntos de su competencia, 
ejercerán la autoridad de la Santa Sede, vigilando la observancia de estas 
disposiciones.

Art. 8. Quedan abrogadas las normas, instrucciones, concesiones y cos-
tumbres anteriores que no se ajusten a las disposiciones del presente Motu 
Proprio.

Todo lo que he dispuesto por medio de esta Carta Apostólica en forma de 
Motu Proprio, ordeno que sea observado en todas sus partes, no obstante 
cualquier cosa en contrario, aunque sea digna de especial mención, y esta-
blezco que se promulgue mediante su publicación en el diario L’Osservatore 
Romano, entrando en vigor inmediatamente, y que posteriormente se publi-
que en el Comentario oficial de la Santa Sede, Acta Apostolicae Sedis.

Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 16 de julio de 2021, Memoria 
Litúrgica de Nuestra Señora del Carmen, IX de Nuestro Pontificado.

Francisco

 
[1] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia “ Lumen Gentium“, 21 

noviembre 1964, n. 23: AAS 57 (1965) 27.
[2] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. sobre la Iglesia “ Lumen Gentium“, 21 

noviembre 1964, n. 27: AAS 57 (1965) 32; Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Sobre la misión 
pastoral de los obispos en la Iglesia “ Christus Dominus“, 28 octubre 1965, n. 11: AAS 
58 (1966) 677-678; Catecismo de la Iglesia Católica n. 833.

[3] Cfr. Juan Pablo II, Litt. Ap. Motu proprio datae “ Ecclesia Dei“, 2 julio1988: AAS 
80 (1998) 1495-1498; BENEDICTO XVI, Litt. Ap. Motu proprio datae “ Summorum 
Pontificum“, 7 julio 2007: AAS 99 (2007) 777-781; Litt. Ap. Motu proprio datae “ 
Ecclesiae unitatem“, 2 julio 2009: AAS 101 (2009) 710-711.

[4] Juan Pablo II, Litt. Ap. Motu proprio datae “ Ecclesia Dei“, 2 julio 1988, n. 5: AAS 
80 (1988) 1498.

[5] Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Const. sobre la sagrada liturgia “ Sacrosanctum Concilium“, 
4 diciembre 1963, n. 41: AAS 56 (1964) 111; Caeremoniale Episcoporum, n. 9; 
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Istr. “ 
Redemptionis Sacramentum“ sobre algunas cosas que hay que observar y evitar en 
relación con la Santísima Eucaristía, 25 marzo 2004, nn. 19-25: AAS 96 (2004) 555-
557.
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[6] Cfr. CIC, can. 375, § 1; can. 392.
[7] Cfr. Congregación para la Doctrina de la Fe, Decreto “ Quo magis“ sobre la aproba-

ción de siete nuevos textos de prefacio para la Forma Extraordinaria del Rito Romano, 
22 de febrero de 2020. Y Decreto “ Cum sanctissima“ sobre la celebración litúrgica en 
honor de los santos en la forma extraordinaria del rito romano, el 22 de febrero 2020: 
L’Osservatore Romano, 26 marzo 2020, p. 6.

MEnSAJE ConJUnTo PARA LA PRoTECCIÓn
DE LA CREACIÓn DEL SAnTo PADRE FRAnCISCo,

SU SAnTIDAD BARToLoMÉ I, PATRIARCA ECUMÉnICo
Y ARZoBISPo DE ConSTAnTInoPLA, Y SU gRACIA

JUSTIn WELBY, ARZoBISPo DE CAnTERBURY,
07.09.2021

Durante más de un año, todos hemos experimentado los efectos devasta-
dores de una pandemia mundial: todos nosotros, pobres o ricos, débiles o 
fuertes. Algunos estaban más protegidos o eran más vulnerables que otros, 
pero la rápida propagación de la infección ha hecho que dependamos unos 
de otros en nuestros esfuerzos por mantenernos a salvo. Nos hemos dado 
cuenta de que, ante esta calamidad mundial, nadie está a salvo hasta que 
todo el mundo esté a salvo, que nuestras acciones realmente afectan a los 
demás, y que lo que hacemos hoy afecta a lo que ocurrirá mañana.

No son lecciones nuevas, pero hemos tenido que afrontarlas de nuevo. 
Ojalá no desperdiciemos este momento. Debemos decidir qué tipo de 
mundo queremos dejar a las generaciones futuras. Dios manda: “Escoge la 
vida, para que vivas tú y tu descendencia” (Dt 30,19). Debemos elegir vivir 
de otra manera; debemos elegir la vida.

Muchos cristianos celebran el mes de septiembre como la Estación de la 
Creación, una oportunidad para rezar y cuidar la creación de Dios. Mientras 
los líderes mundiales se preparan para reunirse en noviembre en Glasgow 
para deliberar sobre el futuro de nuestro planeta, rezamos por ellos y con-
sideramos las decisiones que todos debemos tomar. En consecuencia, como 
líderes de nuestras Iglesias, hacemos un llamamiento a todos, sea cual sea 
su creencia o visión del mundo, para que se esfuercen por escuchar el cla-
mor de la tierra y de las personas que son pobres, examinando su comporta-
miento y comprometiéndose a realizar sacrificios significativos por el bien 
de la tierra que Dios nos ha dado.
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La importancia de la sostenibilidad
En nuestra tradición cristiana común, las Escrituras y los santos propor-

cionan perspectivas iluminadoras para comprender tanto las realidades del 
presente como la promesa de algo más grande que lo que vemos en este 
momento. El concepto de administración -la responsabilidad individual y 
colectiva sobre la dotación que Dios nos ha dado- representa un punto de 
partida vital para la sostenibilidad social, económica y medioambiental. En 
el Nuevo Testamento, leemos sobre el hombre rico e insensato que alma-
cena grandes riquezas de trigo mientras se olvida de su finitud (Lc 12.13-
21). También conocemos al hijo pródigo que se lleva su herencia antes de 
tiempo, para luego despilfarrarla y acabar hambriento (Lc 15.11-32). Se nos 
advierte que no debemos adoptar soluciones a corto plazo y aparentemente 
baratas para construir sobre la arena, en lugar de construir sobre la roca para 
que nuestra casa común resista las tormentas (Mt 7.24-27). Estos relatos nos 
invitan a adoptar una perspectiva más amplia y a reconocer nuestro lugar en 
la historia universal de la humanidad.

Pero nosotros hemos tomado la dirección contraria. Hemos maximizado 
nuestro propio interés a costa de las generaciones futuras. Al concentrar-
nos en nuestra riqueza, nos encontramos con que los bienes a largo plazo, 
incluida la riqueza de la naturaleza, se agotan para obtener ventajas a corto 
plazo. La tecnología ha desplegado nuevas posibilidades de progreso, pero 
también de acumulación de riqueza desenfrenada, y muchos de nosotros nos 
comportamos de una manera que demuestra poca preocupación por otras 
personas o por los límites del planeta. La naturaleza es resistente, pero deli-
cada. Ya estamos viendo las consecuencias de nuestra negativa a protegerla 
y preservarla (Gn 2.15). Ahora, en este momento, tenemos la oportunidad 
de arrepentirnos, de dar un giro decidido, de ir en dirección contraria. 
Debemos perseguir la generosidad y la equidad en la forma en que vivimos, 
trabajamos y utilizamos el dinero, en lugar de la ganancia egoísta.

El impacto en las personas que viven en la pobreza
La actual crisis climática dice mucho sobre quiénes somos y cómo vemos 

y tratamos la creación de Dios. Estamos ante una justicia implacable: la 
pérdida de biodiversidad, la degradación del medio ambiente y el cambio 
climático son las consecuencias inevitables de nuestras acciones, ya que 
hemos consumido con avidez más recursos de la Tierra de los que el planeta 
puede soportar. Pero también nos enfrentamos a una profunda injusticia: las 
personas que soportan las consecuencias más catastróficas de estos abusos 
son las más pobres del planeta y las que menos responsabilidad han tenido 
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en causarlos. Servimos a un Dios de justicia, que se deleita en la creación 
y crea a cada persona a imagen y semejanza de Dios, pero que también 
escucha el clamor de las personas que son pobres. En consecuencia, hay 
una llamada innata dentro de nosotros para responder con angustia cuando 
vemos una injusticia tan devastadora.

Hoy estamos pagando el precio. El clima extremo y las catástrofes natura-
les de los últimos meses nos revelan de nuevo con gran fuerza y con un gran 
coste humano que el cambio climático no es sólo un reto futuro, sino una 
cuestión inmediata y urgente de supervivencia. Inundaciones, incendios y 
sequías generalizadas amenazan a continentes enteros. El nivel del mar sube, 
obligando a numerosas comunidades a trasladarse; los ciclones devastan 
regiones enteras, arruinando vidas y medios de subsistencia. El agua se ha 
vuelto escasa y el suministro de alimentos inseguro, provocando conflictos 
y desplazamientos para millones de personas. Ya lo hemos visto en lugares 
donde la gente depende de explotaciones agrícolas a pequeña escala. Hoy lo 
vemos en los países más industrializados, donde ni siquiera las sofisticadas 
infraestructuras pueden evitar por completo una destrucción extraordinaria.

Mañana podría ser peor. Los niños y adolescentes de hoy se enfrentarán a 
consecuencias catastróficas si no asumimos ahora la responsabilidad, como 
“compañeros de trabajo con Dios” (Gn 2.4-7), de sostener nuestro mundo. 
Con frecuencia escuchamos a los jóvenes que entienden que su futuro está 
amenazado. Por su bien, debemos elegir comer, viajar, gastar, invertir y vivir 
de forma diferente, pensando no sólo en el interés y las ganancias inmediatas, 
sino también en los beneficios futuros. Nos arrepentimos de los pecados de 
nuestra generación. Nos ponemos al lado de nuestros hermanos y hermanas 
más jóvenes de todo el mundo en una oración comprometida y una acción 
decidida por un futuro que corresponda cada vez más a las promesas de Dios.

El imperativo de la cooperación
A lo largo de la pandemia, hemos aprendido lo vulnerables que somos. 

Nuestros sistemas sociales se han deshilachado y hemos comprobado que 
no podemos controlarlo todo. Debemos reconocer que la forma en que 
utilizamos el dinero y organizamos nuestras sociedades no ha beneficiado 
a todos. Nos descubrimos débiles y ansiosos, sumergidos en una serie de 
crisis: sanitaria, medioambiental, alimentaria, económica y social, todas 
ellas profundamente interconectadas.

Estas crisis nos plantean una elección. Nos encontramos en una posición 
única para afrontarlas con miopía y especulación o para aprovecharlas 
como una oportunidad de conversión y transformación. Si pensamos en la 
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humanidad como una familia y trabajamos juntos hacia un futuro basado 
en el bien común, podríamos encontrarnos viviendo en un mundo muy 
diferente. Juntos podemos compartir una visión de la vida en la que todos 
prosperen. Juntos podemos elegir actuar con amor, justicia y misericordia. 
Juntos podemos caminar hacia una sociedad más justa y plena con los más 
vulnerables en el centro.

Pero esto implica hacer cambios. Cada uno de nosotros, individualmente, 
debe responsabilizarse de la forma en que utilizamos nuestros recursos. Este 
camino requiere una colaboración cada vez más estrecha entre todas las 
iglesias en su compromiso con el cuidado de la creación. Juntos, como comu-
nidades, iglesias, ciudades y naciones, debemos cambiar de ruta y descubrir 
nuevas formas de trabajar juntos para romper las barreras tradicionales entre 
los pueblos, para dejar de competir por los recursos y empezar a colaborar.

A quienes tienen responsabilidades de mayor alcance -dirigiendo admi-
nistraciones, llevando empresas, empleando personas o invirtiendo fondos- 
les decimos: elegid beneficios centrados en las personas; haced sacrificios 
a corto plazo para salvaguardar todos nuestros futuros; convertíos en líderes 
de la transición hacia economías justas y sostenibles. “A quien se le dió 
mucho, se le reclamará mucho”. (Lc 12:48)

Esta es la primera vez que los tres nos sentimos obligados a abordar juntos 
la urgencia de la sostenibilidad medioambiental, su impacto en la pobreza 
persistente y la importancia de la cooperación mundial. Juntos, en nombre 
de nuestras comunidades, apelamos al corazón y a la mente de cada cris-
tiano, de cada creyente y de cada persona de buena voluntad. Rezamos por 
nuestros líderes que se reunirán en Glasgow para decidir el futuro de nues-
tro planeta y de su gente. Una vez más, recordamos la Escritura: “Escoge 
la vida, para que vivas tú y tu descendencia” (Dt 30:19). Escoger la vida 
significa hacer sacrificios y ejercer la moderación.

Todos nosotros, seamos quienes seamos y estemos donde estemos, pode-
mos desempeñar un papel en el cambio de nuestra respuesta colectiva a la 
amenaza sin precedentes del cambio climático y la degradación del medio 
ambiente.

El cuidado de la creación de Dios es un mandato espiritual que requiere 
una respuesta de compromiso. Este es un momento crítico. El futuro de 
nuestros hijos y el de nuestra casa común dependen de ello.

1 de septiembre de 2021
Patriarca Ecuménico Bartolomé 

Papa Francisco
Arzobispo de Canterbury Justin
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MEnSAJE DEL SAnTo PADRE FRAnCISCo
PARA LA XXXVI JoRnADA MUnDIAL DE LA JUVEnTUD

21 de noviembre de 2021
“¡Levántate! Te hago testigo de las cosas que has visto” (cf. Hch 26,16)

Queridos jóvenes:
Una vez más quisiera tomarlos de la mano para continuar juntos la pere-

grinación espiritual que nos conduce hacia la Jornada Mundial de la Juven-
tud de Lisboa en el 2023.
El	año	pasado,	un	poco	antes	de	que	se	propagara	la	pandemia,	firmé	el	

mensaje con el lema “Joven, a ti te digo, ¡levántate!” (cf. Lc 7,14). En su 
providencia, el Señor ya nos quería preparar para la durísima prueba que 
estábamos a punto de vivir.

En el mundo entero se tuvo que afrontar el sufrimiento causado por la 
pérdida de tantas personas queridas y por el aislamiento social. También 
a ustedes, jóvenes —que por naturaleza se proyectan hacia el exterior—, 
la emergencia sanitaria les impidió salir para ir a la escuela, a la universi-
dad, al trabajo, para reunirse. Se encontraron en situaciones difíciles, que 
no estaban acostumbrados a gestionar. Quienes estaban menos preparados 
y privados de apoyo se sintieron desorientados. En muchos casos surgieron 
problemas familiares, así como desocupación, depresión, soledad y depen-
dencias. Sin hablar del estrés acumulado, de las tensiones y explosiones de 
rabia, y del aumento de la violencia.

Pero gracias a Dios este no es el único lado de la medalla. Si la prueba 
nos mostró nuestras fragilidades, también hizo que aparecieran nuestras vir-
tudes, como la predisposición a la solidaridad. En cada rincón del mundo 
vimos muchas personas, entre ellas numerosos jóvenes, luchar por la vida, 
sembrar	esperanza,	defender	la	libertad	y	la	justicia,	ser	artífices	de	paz	y	
constructores de puentes.

Cuando un joven cae, en cierto sentido cae la humanidad. Pero también 
es verdad que cuando un joven se levanta, es como si se levantara el mundo 
entero. Queridos jóvenes, ¡qué gran potencialidad hay en sus manos! ¡Qué 
fuerza tienen en sus corazones!

Por eso hoy, una vez más, Dios le dice a cada uno de ustedes: “¡Leván-
tate!”. Espero de todo corazón que este mensaje nos ayude a prepararnos 
para tiempos nuevos, para una nueva página en la historia de la humanidad. 
Pero, queridos jóvenes, no es posible recomenzar sin ustedes. Para volver a 
levantarse, el mundo necesita la fuerza, el entusiasmo y la pasión que tienen 
ustedes. En este sentido, quisiera que meditemos juntos el pasaje de los He-
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chos de los Apóstoles en el que Jesús le dice a Pablo: “¡Levántate! Te hago 
testigo de las cosas que has visto” (cf. Hch 26,16).

Pablo testigo ante el rey
El versículo que inspira el lema de la Jornada Mundial de la Juventud 

2021 está tomado del testimonio de Pablo ante el rey Agripa, mientras se en-
contraba detenido en la cárcel. Él, que un tiempo fue enemigo y perseguidor 
de los cristianos, ahora es juzgado por su fe en Cristo. Habían pasado unos 
veinticinco años cuando el Apóstol narra su historia y el episodio fundamen-
tal de su encuentro con Cristo.
Pablo	confiesa	que	anteriormente	había	perseguido	a	los	cristianos	hasta	

que un día, cuando iba a Damasco para arrestar a algunos de ellos, una luz 
“más brillante que el sol” lo envolvió a él y a sus compañeros de viaje (cf. 
Hch 26,13), pero solamente él oyó “una voz”. Jesús le dirigió la palabra y lo 
llamó por su nombre.

“¡Saulo, Saulo!”
Profundicemos juntos este hecho. Llamando a Saulo por su nombre, el 

Señor le hizo comprender que lo conocía personalmente. Es como si le dije-
ra: “Sé quién eres, sé lo que estás tramando, pero a pesar de todo me dirijo 
justo a ti”. Lo llamó dos veces, como signo de una vocación especial y muy 
importante, como había hecho con Moisés (cf. Ex 3,4) y con Samuel (cf. 
1 S 3,10). Cayendo al suelo, Saulo comprendió que era testigo de una ma-
nifestación divina, de una revelación poderosa, que lo sacudió, pero no lo 
aplastó, al contrario, lo interpeló personalmente.

En efecto, sólo un encuentro personal —no anónimo— con Cristo cambia 
la vida. Jesús muestra que conoce bien a Saulo, que “conoce su interior”. 
Aun cuando Saulo es un perseguidor, aun cuando en su corazón siente odio 
hacia los cristianos, Jesús sabe que esto se debe a la ignorancia y quiere de-
mostrar su misericordia en él. Será justamente esta gracia, este amor inmere-
cido e incondicional, la luz que transformará radicalmente la vida de Saulo.

“¿Quién eres, Señor?”
Ante esa presencia misteriosa que lo llama por su nombre, Saulo pregunta: 

«¿Quién eres, Señor?» (Hch 26,15). Esta pregunta es sumamente impor-
tante, y todos en la vida, antes o después, nos la tenemos que hacer. No 
basta haber escuchado hablar de Cristo a otros, es necesario hablar con Él 
personalmente. Esto, básicamente, es rezar. Es hablar a Jesús directamente, 
aunque tengamos el corazón todavía desordenado, la mente llena de dudas 
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o incluso de desprecio hacia Cristo y los cristianos. Me gustaría que cada 
joven, desde lo profundo de su corazón, llegara a hacerse esta pregunta: 
“¿Quién eres, Señor?”.

No podemos dar por descontado que todos conocen a Jesús, aun en la era 
de internet. La pregunta que muchas personas dirigen a Jesús y a la Iglesia 
es justamente esta: “¿Quién eres?”. En todo el relato de la vocación de san 
Pablo esta es la única vez en la que él habla. Y a su pregunta, el Señor res-
ponde sin demora: «Yo soy Jesús, al que tú persigues» (ibíd.).

“Yo soy Jesús, al que tú persigues”
Por medio de esta respuesta, el Señor Jesús revela a Saulo un gran miste-

rio:	que	Él	se	identifica	con	la	Iglesia,	con	los	cristianos.	Hasta	ahora,	Saulo	
no	había	visto	de	Cristo	más	que	a	los	fieles	que	había	encerrado	en	la	cárcel	
(cf. Hch 26,10), cuya condena a muerte él mismo había aprobado (ibíd.). Y 
había visto cómo los cristianos respondían al mal con el bien, al odio con 
el amor, aceptando las injusticias, la violencia, las calumnias y las persecu-
ciones sufridas por el nombre de Cristo. Por eso, si se mira bien, Saulo de 
algún modo —sin saberlo— había encontrado a Cristo, ¡lo había encontrado 
en los cristianos!

Cuántas veces hemos oído decir: “Jesús sí, la Iglesia no”, como si uno 
pudiera ser una alternativa a la otra. No se puede conocer a Jesús si no se 
conoce a la Iglesia. No se puede conocer a Jesús si no por medio de los 
hermanos y las hermanas de su comunidad. No nos podemos llamar plena-
mente cristianos si no vivimos la dimensión eclesial de la fe.

“Te lastimas dando golpes contra el aguijón”
Estas son las palabras que el Señor dirigió a Saulo después de que cayera 

al suelo. Parece como si le estuviese hablando de modo misterioso desde 
largo tiempo, tratando de atraerlo hacía sí, y Saulo se estuviera resistiendo. 
Este mismo dulce “reproche”, nuestro Señor lo dirige a cada joven que se 
aleja: “¿Hasta cuándo huirás de mí? ¿Por qué no escuchas que te estoy lla-
mando? Estoy esperando tu regreso”. Como el profeta Jeremías, nosotros a 
veces decimos: «No volveré a recordarlo» (Jr 20,9). Pero en el corazón de 
cada uno hay como un fuego ardiente, aunque nos esforcemos por contener-
lo no lo conseguimos, porque es más fuerte que nosotros mismos.

El Señor eligió a alguien que incluso lo había perseguido, que había sido 
completamente hostil a Él y a los suyos. Pero no existe una persona que para 
Dios sea irrecuperable. Por medio del encuentro personal con Él siempre es 
posible volver a empezar. Ningún joven está fuera del alcance de la gracia 
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y de la misericordia de Dios. De ninguno se puede decir: está demasiado 
lejos, es demasiado tarde. ¡Cuántos jóvenes tienen la pasión de oponerse e 
ir contracorriente, pero llevan escondida en el corazón la necesidad de com-
prometerse,	de	amar	con	todas	sus	fuerzas,	de	identificarse	con	una	misión!	
Jesús, en el joven Saulo, ve exactamente esto.

Reconocer la propia ceguera
Podemos imaginar que, antes del encuentro con Cristo, Saulo estaba en 

cierto sentido “lleno de sí”, se consideraba “grande” por su integridad mo-
ral, por su celo, por sus orígenes y por su cultura. Ciertamente estaba con-
vencido de que hacía lo correcto. Pero, cuando el Señor se le reveló, “ate-
rrizó” y se encontró ciego. De repente descubrió que era incapaz de ver, no 
sólo físicamente sino también espiritualmente. Sus certezas vacilaron. En 
su interior advirtió que aquello que lo había animado con tanta pasión —el 
celo por eliminar a los cristianos— había sido una completa equivocación. 
Se dio cuenta de que no era el poseedor absoluto de la verdad, más aún, que 
estaba lejos de serlo. Y, junto a sus certezas, cayó también su “grandeza”. De 
repente se supo perdido, frágil, “pequeño”.

Esta humildad —conciencia del propio límite— es fundamental. A quien 
piensa que lo sabe todo de sí, de los otros e incluso de las verdades reli-
giosas, le costará encontrar a Cristo. Saulo, volviéndose ciego, perdió sus 
puntos de referencia. Al quedarse solo en la oscuridad las únicas cosas claras 
para él fueron la luz que vio y la voz que sintió. Qué paradoja: justo cuando 
uno reconoce que está ciego es cuando comienza a ver.

Después de la revelación en el camino de Damasco, Saulo preferirá ser 
llamado	Pablo,	 que	 significa	 “pequeño”.	No	 se	 trata	 de	 un	 “nombre	 de	
usuario” o de un “nombre artístico” —tan en boga hoy incluso entre la 
gente común—, fue el encuentro con Cristo el que lo hizo sentirse real-
mente así, derribando el muro que le impedía conocerse de verdad. Él 
mismo	afirmó	de	sí:	«Porque	yo	soy	el	más	insignificante	de	los	apóstoles,	
incluso indigno de llamarme apóstol por haber perseguido a la Iglesia de 
Dios» (1 Co 15,9).

A santa Teresa de Lisieux, como a otros santos, le gustaba repetir que 
la humildad es la verdad. Hoy en día muchas “historias” sazonan nuestras 
jornadas, especialmente en las redes sociales, a menudo construidas artísti-
camente con mucha producción, con videocámaras y escenarios diferentes. 
Se buscan cada vez más los focos del primer plano, sabiamente orientados, 
para poder mostrar a los “amigos” y “seguidores” una imagen de sí que a ve-
ces	no	refleja	la	propia	verdad.	Cristo,	luz	meridiana,	viene	a	iluminarnos	y	
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a restituirnos nuestra autenticidad, liberándonos de cualquier máscara. Nos 
muestra con nitidez lo que somos, porque nos ama tal como somos.

Cambiar de perspectiva
La conversión de Pablo no fue un volver para atrás, sino abrirse a una 

perspectiva totalmente nueva. En efecto, él continuó el camino hacia Da-
masco, pero ya no era el mismo de antes, era una persona distinta (cf. Hch 
22,10). En la vida ordinaria es posible convertirse y renovarse haciendo las 
cosas que solemos hacer, pero con el corazón transformado y con motiva-
ciones diferentes. En este caso, Jesús le pidió a Pablo expresamente que 
siguiera hasta Damasco, hacia donde se dirigía. Pablo obedeció, pero ahora 
la	finalidad	y	la	perspectiva	de	su	viaje	habían	cambiado	radicalmente.	De	
ahora en adelante verá la realidad con ojos nuevos. Antes eran los ojos del 
perseguidor justiciero, desde ahora serán los del discípulo testigo. En Da-
masco, Ananías lo bautizó y lo introdujo en la comunidad cristiana. En el 
silencio y en la oración, Pablo profundizará la propia experiencia y la nueva 
identidad que le dio el Señor Jesús.

No dispersar la fuerza y la pasión de los jóvenes
La actitud de Pablo antes del encuentro con Jesús resucitado no nos resulta 

extraña. ¡Cuánta fuerza y cuánta pasión habitan también en los corazones de 
ustedes, queridos jóvenes! Pero si la oscuridad que los rodea y la que está 
dentro de ustedes les impide ver correctamente, corren el riesgo de perderse en 
batallas sin sentido, hasta volverse violentos. Y lamentablemente las primeras 
víctimas serán ustedes mismos y aquellos que están más cerca de ustedes. Exis-
te	también	el	peligro	de	luchar	por	causas	que	en	el	origen	defienden	valores	
justos pero que, llevadas al extremo, se vuelven ideologías destructivas. ¡Cuán-
tos jóvenes hoy, tal vez empujados por las propias convicciones políticas o reli-
giosas, terminan por convertirse en instrumentos de violencia y destrucción en 
la vida de muchos! Algunos, nativos digitales, encuentran en el ámbito virtual 
y en las redes sociales el nuevo campo de batalla, utilizando sin escrúpulos el 
arma de las noticias falsas para esparcir veneno y destruir a sus adversarios. 

Cuando el Señor irrumpió en la vida de Pablo, no anuló su personalidad, 
no	borró	su	celo	y	su	pasión,	sino	que	hizo	fructificar	sus	talentos	para	hacer	
de	él	el	gran	evangelizador	hasta	los	confines	de	la	tierra.

Apóstol de las gentes
Posteriormente, Pablo será conocido como “el apóstol de las gentes”. ¡Él, 

que había sido un escrupuloso fariseo observante de la Ley! He aquí otra 
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paradoja:	el	Señor	depositó	su	confianza	justamente	en	aquel	que	lo	perse-
guía. Como Pablo, cada uno de nosotros puede sentir en lo profundo de su 
corazón esta voz que le dice: “Me fío de ti. Conozco tu historia y la tomo en 
mis manos, junto contigo. Aunque a menudo hayas estado en mi contra, te 
elijo y te hago mi testigo”. La lógica divina puede hacer del peor persegui-
dor un gran testigo.

El discípulo de Cristo está llamado a ser «luz del mundo» (Mt 5,14). Pablo 
debe dar testimonio de lo que ha visto, pero ahora está ciego. ¡Estamos de 
nuevo ante una paradoja! Pero es justamente a través de esta experiencia 
personal	que	Pablo	podrá	 identificarse	con	aquellos	a	 los	que	el	Señor	 lo	
envía. En efecto, es constituido testigo «para abrirles los ojos y que se con-
viertan de las tinieblas a la luz» (Hch 26,18).

“¡Levántate y da testimonio!”
Al abrazar la vida nueva que nos fue dada en el bautismo, recibimos tam-

bién una misión del Señor: “¡Serás mi testigo!”. Es una misión a la que 
dedicarse, que lleva a cambiar la vida.

Hoy la invitación de Cristo a Pablo se dirige a cada una y cada uno de 
vosotros, jóvenes: ¡Levántate! No puedes quedarte tirado en el suelo sin-
tiendo pena de ti mismo, ¡hay una misión que te espera! También tú puedes 
ser testigo de las obras que Jesús ha comenzado a realizar en ti. Por eso, en 
nombre de Cristo, te digo:

— Levántate y testimonia tu experiencia de ciego que ha encontrado 
la luz, que ha visto el bien y la belleza de Dios en sí mismo, en los 
otros y en la comunión de la Iglesia que vence toda soledad.

— Levántate y testimonia el amor y el respeto que es posible instaurar 
en las relaciones humanas, en la vida familiar, en el diálogo entre 
padres e hijos, entre jóvenes y ancianos.

—	Levántate	y	defiende	la	justicia	social,	la	verdad,	la	honradez	y	los	
derechos humanos; a los perseguidos, a los pobres y los vulnera-
bles, a los que no tienen voz en la sociedad y a los inmigrantes.

— Levántate y testimonia la nueva mirada que te hace ver la creación 
con ojos maravillados, que te hace reconocer la tierra como nuestra 
casa común y que te da el valor de defender la ecología integral.

— Levántate y testimonia que las existencias fracasadas pueden ser 
reconstruidas, que las personas que ya han muerto en el espíritu 
pueden resurgir, que las personas esclavas pueden volverse libres, 
que los corazones oprimidos por la tristeza pueden volver a encon-
trar la esperanza.
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— ¡Levántate y testimonia con alegría que Cristo vive! Difunde su 
mensaje de amor y salvación entre tus coetáneos, en la escuela, en 
la universidad, en el trabajo, en el mundo digital, en todas partes.

El Señor, la Iglesia, el Papa confían en ustedes y los constituyen testigos 
para tantos otros jóvenes que encuentran en los “caminos de Damasco” de 
nuestro tiempo. No se olviden: «Si uno de verdad ha hecho una experiencia 
del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación 
para salir a anunciarlo, no puede esperar que le den muchos cursos o largas 
instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encon-
trado con el amor de Dios en Cristo Jesús» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 
120).

¡Levántense y celebren la JMJ en las Iglesias particulares!
Renuevo a todos ustedes, jóvenes del mundo, la invitación a formar parte 

de esta peregrinación espiritual que nos llevará a celebrar la Jornada Mun-
dial de la Juventud en Lisboa en 2023. El próximo encuentro, no obstante, 
será en vuestras Iglesias particulares, en las diversas diócesis y heparquías 
del mundo donde, en la solemnidad de Cristo Rey, se celebrará la Jornada 
Mundial de la Juventud 2021 a nivel local.

Espero que todos nosotros podamos vivir estas etapas como verdaderos 
peregrinos y no como “turistas de la fe”. Abrámonos a las sorpresas de Dios, 
que quiere hacer resplandecer su luz en nuestro camino. Abrámonos a es-
cuchar su voz, también por medio de nuestros hermanos y hermanas en la 
fe. De esta manera nos ayudaremos unos a otros a levantarnos juntos, y en 
este difícil momento histórico seremos profetas de tiempos nuevos, llenos 
de esperanza. Que la Bienaventurada Virgen María interceda por nosotros.

Roma, San Juan de Letrán, 14 de septiembre de 2021, Fiesta de la Exal-
tación de la Santa Cruz

DISCURSo DEL SAnTo PADRE FRAnCISCo
A LoS FIELES DE LA DIÓCESIS DE RoMA

Sábado, 18 de septiembre de 2021

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Como sabéis —no es una novedad— está a punto de comenzar un proceso 

sinodal, un camino en el que toda la Iglesia está comprometida en torno al 
tema: «Por una Iglesia sinodal: comunión, participación, misión», tres pila-
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res. Están previstas tres fases, que se desarrollarán entre octubre de 2021 y 
octubre de 2023. Este itinerario ha sido concebido como un dinamismo de 
escucha mutua, quiero subrayarlo: un dinamismo de escucha mutua, lleva-
do a cabo en todos los niveles de la Iglesia, implicando a todo el pueblo de 
Dios. El cardenal vicario y los obispos auxiliares deben escucharse entre sí, 
los sacerdotes deben escucharse entre sí, los religiosos deben escucharse 
entre sí, los laicos deben escucharse entre sí. Y luego, inter-escucharse entre 
todos. Escucharse entre sí; hablarse entre sí y escucharse entre sí. No se trata 
de recoger opiniones, no. Esta no es una encuesta; se trata de escuchar al 
Espíritu Santo, como encontramos en el libro del Apocalipsis: «El que tenga 
oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias» (2,7). Tener oídos, escuchar, 
es el primer compromiso. Se trata de escuchar la voz de Dios, de captar su 
presencia, de interceptar su paso y su soplo de vida. Al profeta Elías le ocu-
rrió descubrir que Dios es siempre un Dios de sorpresas, incluso en la forma 
en que pasa y se hace oír:

«Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las 
rocas (...) pero no estaba Yahveh en el huracán. Después del huracán, un tem-
blor de tierra; pero no estaba Yahveh en el temblor. Después del temblor, fue-
go, pero no estaba Yahveh en el fuego. Después del fuego, el susurro de una 
brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto» (1 Reyes 19, 11-13).

Así es como Dios nos habla. Y es para esta “suave brisa” —que los exe-
getas también traducen como ““una sutil voz de silencio” y algunos otros 
como “un hilo de silencio sonoro”— que debemos preparar nuestros oídos 
para escuchar esta brisa de Dios.

La primera etapa del proceso (octubre de 2021 - abril de 2022) es la que 
concierne a las Iglesias diocesanas individuales. Y por eso estoy aquí, como 
vuestro obispo, para compartir, porque es muy importante que la diócesis de 
Roma se comprometa con convicción en este camino. Sería bochornoso que 
la diócesis del Papa no se comprometiese en ello ¿no? Bochornoso para el 
Papa y también para vosotros

El tema de la sinodalidad no es el capítulo de un tratado de eclesiología, 
y menos aún una moda, un eslogan o el nuevo término a utilizar o manipu-
lar en nuestras reuniones. ¡No! La sinodalidad expresa la naturaleza de la 
Iglesia, su forma, su estilo, su misión. Y así hablamos de Iglesia sinodal, 
evitando, sin embargo, considerarlo como un título entre otros, una forma 
de pensarla con alternativas. No lo digo en base a una opinión teológica, ni 
siquiera como pensamiento personal, sino siguiendo lo que podemos consi-
derar el primer y más importante “manual” de eclesiología, que es el libro 
de los Hechos de los Apóstoles.
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La palabra “sínodo” contiene todo lo que necesitamos entender: ”caminar 
juntos”. El libro de los Hechos es la historia de un camino que comienza 
en Jerusalén y, a través de Samaria y Judea, continuando en las regiones de 
Siria y Asia Menor y luego en Grecia, termina en Roma. Este camino cuenta 
la historia en la que caminan juntas la Palabra de Dios y las personas que 
dirigen su atención y su fe a esa Palabra. La Palabra de Dios camina con 
nosotros. Todos son protagonistas, nadie puede ser considerado un mero 
figurante.	Hay	que	entenderlo	bien:	todos	son	protagonistas.	El	protagonista	
ya no es el Papa, el Cardenal Vicario, los Obispos Auxiliares; no, todos so-
mos protagonistas, y nadie puede ser considerado un mero extra. Los minis-
terios, entonces, todavía se consideraban auténticos servicios. Y la autoridad 
surgía de escuchar la voz de Dios y del pueblo, ¡nunca hay que separarlos!, 
que mantenía a los que la recibían” abajo”. El “abajo” de la vida, al que 
había que prestar el servicio de la caridad y de la fe. Pero esa historia no 
sólo	se	mueve	por	los	lugares	geográficos	que	atraviesa.	Expresa	una	conti-
nua inquietud interior, esta es una palabra clave la inquietud interior. Si un 
cristiano no siente esta inquietud interior, si no la vive, le falta algo; y esta 
inquietud interior nace de la propia fe e invita a plantearse qué es lo mejor 
que se puede hacer, qué se debe mantener o cambiar. Esa historia nos enseña 
que quedarse quieto no puede ser una buena condición para la Iglesia (cf. 
Evangelii gaudium, 23). Y el movimiento es consecuencia de la docilidad al 
Espíritu Santo, que es el director de esta historia en la que todos son prota-
gonistas inquietos, nunca quietos.

Pedro y Pablo, no son sólo dos personas con sus caracteres, son visiones 
puestas en horizontes más grandes que ellos mismos, capaces de repensarse 
en relación a lo que sucede, testigos de un impulso que los pone en crisis —
otra frase que hay que recordar siempre: poner en crisis—, que los empuja 
a atreverse, a cuestionar, a reconsiderar, a equivocarse y a aprender de ello, 
sobre	todo	a	esperar	a	pesar	de	las	dificultades.	Son	discípulos	del	Espíritu	
Santo, que les hace descubrir la geografía de la salvación divina, abriendo 
puertas y ventanas, derribando muros, rompiendo cadenas, liberando fron-
teras. Entonces puede ser necesario salir, cambiar de dirección, superar las 
convicciones que nos frenan y nos impiden avanzar y caminar juntos.

Podemos ver cómo el Espíritu insta a Pedro a ir a la casa de Cornelio, el 
centurión pagano, a pesar de sus dudas. Recordad: Pedro había tenido una 
visión que le inquietaba, en la que se le pedía que comiera cosas considera-
das	impuras,	y,	a	pesar	de	que	se	le	aseguró	que	lo	que	Dios	purifica	ya	no	
debe considerarse impuro, se quedó perplejo. Estaba tratando de entender, y 
aquí llegaron los hombres enviados por Cornelio. Él también había recibido 
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una	visión	y	un	mensaje.	Era	un	oficial	romano,	piadoso,	que	simpatizaba	
con	el	 judaísmo,	pero	no	 lo	 suficiente	 como	para	 ser	plenamente	 judío	o	
cristiano: ninguna “aduana” religiosa le habría dejado pasar. Era un pagano. 
Y sin embargo, se le revela que sus oraciones han llegado a Dios, y que debe 
enviar a alguien a decirle a Pedro que vaya a su casa. En esta suspensión, 
por un lado Pedro con sus dudas, y por otro Cornelio que espera en esa zona 
de sombra, es el Espíritu quien disuelve la resistencia de Pedro y abre una 
nueva página de la misión. Así se mueve el Espíritu. El encuentro entre 
ambos sella una de las frases más bellas del cristianismo. Cornelio había 
ido a su encuentro, se había arrojado a sus pies, pero Pedro le levantó y le 
dijo: «¡Levántate, que yo también soy un hombre!» (Hch 10,26). Y esto lo 
decimos todos: “Yo soy un hombre, yo soy una mujer, somos humanos” y 
tendríamos que decirlo todos, también los obispos, todos nosotros: levánta-
te, que yo también soy un hombre” y el texto subraya que conversó con él 
de manera familiar (cf. v. 27). El cristianismo debe ser siempre humano, hu-
manizador, conciliando las diferencias y las distancias y transformándolas 
en familiaridad, en proximidad. Uno de los males de la Iglesia, o más bien 
una perversión, es este clericalismo que separa al sacerdote, al obispo del 
pueblo. El obispo y el sacerdote desvinculado del pueblo es un funcionario, 
no un pastor. A san Pablo VI le gustaba citar la máxima de Terencio: «Hom-
bre soy y nada de lo que es humano me es ajeno». El encuentro entre Pedro 
y Cornelio resolvió un problema, propició la decisión de sentirse libres para 
predicar directamente a los paganos, en la convicción —son palabras de 
Pedro— de «que Dios no hace acepción de personas» (Hch 10,34). En el 
nombre de Dios no se puede discriminar. Y la discriminación es un pecado 
incluso entre nosotros: “somos los puros, somos los elegidos, somos de este 
movimiento que lo sabe todo, somos...”. No. Somos Iglesia, todos juntos.

Y como veis, no podemos entender la “catolicidad” sin referirnos a este 
campo amplio y hospitalario, que nunca marca fronteras. Ser Iglesia es un 
camino para entrar en esta amplitud de Dios. Luego, volviendo a los Hechos 
de los Apóstoles, están los problemas que surgen para organizar el creciente 
número de cristianos, y especialmente para atender las necesidades de los 
pobres. Algunos señalan el hecho de que las viudas se encuentran desaten-
didas. La manera de encontrar una solución es reunir a la asamblea de discí-
pulos y tomar la decisión de nombrar a esos siete hombres que se compro-
meterían a tiempo completo con la diakonia, el servicio de las mesas (Hch 
6,1-7). Y así, con el discernimiento, con las necesidades, con la realidad de 
la vida y la fuerza del Espíritu, la Iglesia avanza, camina junta, es sinodal. 
Pero siempre es el Espíritu el gran protagonista de la Iglesia.
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Además, también está la confrontación entre diferentes visiones y expec-
tativas. No hay que temer que esto ocurra todavía hoy. ¡Ojalá se pudiera 
discutir así! Son signos de docilidad y apertura al Espíritu. También puede 
haber enfrentamientos que alcanzan cotas dramáticas, como ocurrió con el 
problema de la circuncisión de los paganos, hasta la deliberación de lo que 
llamamos el Concilio de Jerusalén, el primer concilio. Como ocurre aún 
hoy,	hay	un	modo	rígido	de	considerar	las	circunstancias,	que	mortifica	la	
makrothymia de Dios, es decir, esa paciencia de la mirada que se alimenta 
de visiones profundas, de visiones amplias y largas: Dios ve lejos, Dios no 
tiene prisa. La rigidez es otra perversión que es un pecado contra la pacien-
cia de Dios, es un pecado contra esta soberanía de Dios. Esto también ocurre 
hoy en día.

Sucedió entonces: algunos conversos del judaísmo creyeron en su auto-
rreferencialidad que no podía haber salvación sin someterse a la Ley de 
Moisés. De este modo, se cuestionaba a Pablo, que proclamaba la salvación 
directamente en el nombre de Jesús. Oponerse a su acción habría compro-
metido la aceptación de los paganos, que mientras tanto se estaban con-
virtiendo. Pablo y Bernabé fueron enviados a Jerusalén por los Apóstoles 
y los ancianos. No fue fácil: frente a este problema las posturas parecían 
irreconciliables y discutieron largamente el asunto. Se trata de reconocer la 
libertad de la acción de Dios, y que no hay obstáculos que le impidan llegar 
al corazón de las personas, sea cual sea su formación moral o religiosa. Lo 
que desbloqueó la situación fue la adhesión a la evidencia de que «Dios, que 
conoce los corazones», el cardiognosta, conoce los corazones. Él mismo 
apoyaba la causa a favor de la posibilidad de que los gentiles fueran admi-
tidos a la salvación, «comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros» 
(Hch 15,8), concediendo también así a los paganos el Espíritu Santo como 
a nosotros. De este modo, prevaleció el respeto a todas las sensibilidades, 
moderando los excesos; se atesoró la experiencia de Pedro con Cornelio: 
así,	en	el	documento	final,	encontramos	el	testimonio	del	protagonismo	del	
Espíritu en este camino de decisiones, y de la sabiduría que siempre es capaz 
de inspirar: «Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más 
cargas que las indispensables» (Hch 15,28). “Nosotros”: En este Sínodo va-
mos por el camino de poder decir “hemos decidido el Espíritu Santo y noso-
tros”, porque estaréis en continuo diálogo entre vosotros bajo la acción del 
Espíritu Santo. No olvidéis esta fórmula: “Hemos decidido el Espíritu Santo 
y nosotros no imponeros más cargas”: hemos decidido el Espíritu Santo y 
nosotros. Así es como debéis intentar expresaros, en este camino sinodal. 
Si no está el Espíritu, será un parlamento diocesano, pero no un Sínodo. No 
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estamos haciendo un parlamento diocesano, no estamos haciendo un estudio 
sobre esto o aquello, no: estamos haciendo un camino de escucha mutua y 
de escucha del Espíritu Santo, de discusión y también de discusión con el 
Espíritu Santo, que es una forma de orar.

“El Espíritu Santo y nosotros”. Sin embargo, siempre existe la tentación 
de ir por libre, expresando una eclesiología sustitutiva —hay tantas ecle-
siologías sustitutivas— como si, habiendo subido al cielo, el Señor hubiera 
dejado un vacío por llenar y lo llenamos nosotros. No, el Señor nos ha de-
jado el Espíritu. Y las palabras de Jesús son claras: «Yo pediré al Padre y 
os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre [...] 
No os dejaré huérfanos» (Jn 14,16.18). Para el cumplimiento de esta pro-
mesa, la Iglesia es un sacramento,	como	afirma	la Lumen gentium 1: «La 
Iglesia es, en Cristo, como un sacramento, o sea signo e instrumento de la 
unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano». En esta 
frase, que retoma el testimonio del Concilio de Jerusalén, está la negación 
de quienes se empeñan en ocupar el lugar de Dios, pretendiendo modelar la 
Iglesia según sus propias convicciones históricas, obligándola a fronteras 
armadas, a aduanas culpabilizadoras, a espiritualidades que blasfeman la 
gratuidad de la acción involucradora de Dios. Cuando la Iglesia testimonia, 
de palabra y de obra, el amor incondicional de Dios, su extensión hospitala-
ria, expresa verdaderamente su propia catolicidad. Y es impulsada interior 
y exteriormente, a cruzar espacios y tiempos. El impulso y la capacidad 
provienen del Espíritu: «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá 
sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y 
hasta	los	confines	de	la	tierra»	(Hch 1,8). Recibir la fuerza del Espíritu Santo 
para ser testigos: este es el camino de nosotros Iglesia, y seremos Iglesia si 
seguimos este camino.
Iglesia	sinodal	significa	Iglesia	sacramento	de	esta	promesa	—es	decir	

que	el	Espíritu	estará	con	nosotros—	que	se	manifiesta	cultivando	la	in-
timidad con el Espíritu y con el mundo futuro. Siempre habrá discusio-
nes, gracias a Dios, pero las soluciones deben buscarse dando la palabra 
a Dios y a sus voces en medio de nosotros; rezando y abriendo los ojos a 
todo	lo	que	nos	rodea;	viviendo	una	vida	fiel	al	Evangelio;	interrogando	
a la Revelación según una hermenéutica peregrina que sepa custodiar el 
camino iniciado en los Hechos de los Apóstoles. Y esto es importante: la 
forma de entender, de interpretar. Una hermenéutica peregrina, es decir, 
en movimiento. ¿El camino que comenzó tras el Concilio? No. Comenzó 
con los primeros apóstoles, y continúa. Cuando la Iglesia se para, ya no 
es Iglesia, sino una hermosa asociación piadosa porque enjaula al Espíritu 



Sant Pare 89

Santo. Una hermenéutica peregrina que sabe guardar el camino iniciado 
en los Hechos de los Apóstoles.

De lo contrario, el Espíritu Santo sería humillado. Gustav Mahler —ya lo 
he	dicho	otras	veces—	sostenía	que	la	fidelidad	a	la	tradición	no	consiste	
en venerar las cenizas, sino en custodiar el fuego. Os pregunto: “Antes de 
iniciar este camino sinodal, ¿a qué estáis más inclinados: a custodiar las 
cenizas de la Iglesia, es decir, de vuestra asociación, de vuestro grupo, o a 
custodiar el fuego? ¿Os sentís más inclinado a adorar vuestras propias cosas, 
que os encierran —yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo pertenezco a esta 
asociación, tú perteneces a la otra, yo soy un sacerdote, yo soy un obispo— u 
os sentís llamados a custodiar el fuego del Espíritu? Fue un gran compositor, 
Gustav	Mahler	pero	es	también	un	maestro	de	sabiduría	con	esta	reflexión.	
Dei Verbum (n. 8), citando la Carta a los Hebreos,	afirma:	«“Muchas	veces	
y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres”(Hb 1,1), ha-
bla sin intermisión con la Esposa de su amado Hijo». Hay una feliz fórmula 
de san Vicente de Lérins que, comparando el ser humano que crece con la 
Tradición	que	se	transmite	de	una	generación	a	otra,	afirma	que	no	se	pue-
de conservar el “depósito de la fe” sin hacerlo progresar: «consolidándose 
con los años, desarrollándose con el tiempo, profundizándose con la edad» 
(Commonitorium primum, 23, 9) — “ut annis consolidetur, dilatetur tempo-
re, sublimetur aetate”. Este es el estilo de nuestro camino: las realidades, si 
no caminan, son como el agua. Las realidades teológicas son como el agua: 
si	el	agua	no	fluye	y	está	estancada,	es	la	primera	que	se	pudre.	Una	Iglesia	
estancada comienza a pudrirse.

Veis cómo nuestra Tradición es una masa fermentada, una realidad en fer-
mento donde podemos reconocer el crecimiento, y en la masa una comunión 
que se implementa en el movimiento: caminando juntos se logra la verdade-
ra comunión. De nuevo el libro de los Hechos de los Apóstoles nos ayuda, 
mostrándonos que la comunión no suprime las diferencias. Es la sorpresa 
de Pentecostés, cuando las diferentes lenguas no son un obstáculo: aunque 
eran extraños los unos a los otros, gracias a la acción del Espíritu «cada uno 
oye hablar a los demás en su propia lengua materna» (Hch 2,8). Sentirse en 
casa, diferentes pero unidos en el camino. Perdonad que sea tan largo, pero 
el Sínodo es algo serio y por esto me he permitido hablar...

Volviendo al proceso sinodal, la fase diocesana es muy importante, por-
que supone escuchar a la totalidad de los bautizados, sujeto del sensus fidei 
infalible in credendo. Hay mucha resistencia a superar la imagen de una 
Iglesia rígidamente dividida entre dirigentes y subalternos, entre los que en-
señan y los que tienen que aprender, olvidando que a Dios le gusta cambiar 
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posiciones: «Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes» 
(Lc 1,52), dijo María. Caminar juntos descubre como su línea sea más bien 
la horizontalidad en lugar de la verticalidad. La Iglesia sinodal restituye el 
horizonte del que sale el sol Cristo: levantar monumentos jerárquicos es 
cubrirlo. Los pastores caminan con el pueblo, a veces delante, a veces en 
medio, a veces detrás. El buen pastor tiene que moverse así. Delante para 
guiar, en medio para animar y no olvidar el olor del rebaño, detrás porque 
el pueblo tiene también “instinto”. Tienen un instinto para encontrar nue-
vos caminos hacia adelante, o para encontrar el camino perdido. Quiero 
subrayar esto, también para los obispos y sacerdotes de la diócesis. En su 
camino sinodal, que se pregunten: “Pero, ¿soy capaz de caminar, de mover-
me, delante, en medio y detrás, o sólo estoy en la cátedra, con la mitra y el 
báculo?”. Pastores involucrados, pero pastores, no rebaño: el rebaño sabe 
que somos pastores, el rebaño conoce la diferencia. Delante para mostrar el 
camino, en medio para escuchar lo que siente el pueblo y detrás para ayudar 
a los que están algo rezagados y para que el pueblo sienta con su instinto 
dónde están las mejores hierbas.

El sensus fidei capacita a todos en la dignidad de la función profética de 
Jesucristo (cf. Lumen gentium, 34-35), para que puedan discernir cuáles son 
los caminos del Evangelio en el presente. Es el “instinto” de las ovejas, pero 
tengamos en cuenta que, en la historia de la salvación, todos somos ovejas 
en relación con el Pastor que es el Señor. La imagen nos ayuda a comprender 
las dos dimensiones que contribuyen a este “instinto”. Una es personal y la 
otra comunitaria: somos ovejas y formamos parte del rebaño, que en este 
caso	es	 la	Iglesia.	Leemos	en	el	Breviario,	Oficio	de	 las	Lecturas,	el	“De 
pastoribus” de Agustín y allí nos dice: “Con vosotros soy oveja, para voso-
tros soy pastor”. Estos dos aspectos, el personal y el eclesial, son insepara-
bles: no puede haber sensus fidei sin participación en la vida de la Iglesia, 
que no es sólo activismo católico, debe haber sobre todo ese “sentimiento” 
que se alimenta de los «sentimientos de Cristo» (Flp 2,5).

El ejercicio del sensus fidei no puede reducirse a la comunicación y com-
paración de las opiniones que podamos tener sobre tal o cual tema, tal as-
pecto de la doctrina o tal regla de disciplina. No, esos son instrumentos, son 
verbalizaciones, son expresiones dogmáticas o disciplinarias. Pero no debe 
prevalecer la idea de distinguir entre mayorías y minorías: esto lo hace un 
parlamento.. Cuántas veces los “descartes” se han convertido en “piedras 
angulares” (cf. Sal 118,22; Mt 21,42), los «alejados» en «vecinos» (Ef 2,13). 
Los marginados, los pobres, los desahuciados han sido elegidos como sa-
cramento de Cristo (cf. Mt 25,31-46). La Iglesia es así. Y cuando algunos 
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grupos quisieron destacar más, siempre terminaron mal, negando incluso la 
salvación, cayendo en herejías. Pensemos en aquellas herejías que preten-
dían hacer avanzar a la Iglesia, como el pelagianismo, luego el jansenismo. 
Todas las herejías terminaron mal. El gnosticismo y el pelagianismo son 
tentaciones constantes para la Iglesia. Nos preocupamos tanto, y con razón, 
de que todo honre las celebraciones litúrgicas, y está muy bien —aunque a 
menudo acabemos consolándonos sólo a nosotros mismos—, pero san Juan 
Crisóstomo nos advierte: «¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas 
que sea objeto de desprecio en sus miembros, es decir, en los pobres, que 
no tienen ropa para cubrirse. No lo honres aquí en la iglesia con paños de 
seda, mientras que fuera lo descuidas cuando sufre el frío y la desnudez. El 
que	dijo:	“Este	es	mi	cuerpo”,	confirmando	el	hecho	con	 la	palabra,	dijo	
también: “Me habéis visto hambriento y no me habéis dado de comer”, y 
“todas las veces que no hicisteis esto a uno de los más pequeños, a mí no me 
lo hicisteis”» (Homilías sobre el Evangelio de Mateo, 50, 3). “Pero, padre, 
¿qué está diciendo? Los pobres, los mendigos, los jóvenes drogadictos, to-
dos estos que la sociedad descarta, ¿forman parte del Sínodo?”. Sí, querido, 
sí, querida: no lo digo yo, lo dice el Señor: son parte de la Iglesia. Hasta el 
punto de que si no los llamas, ya veremos cómo, o si no vas a verlos para 
pasar un rato con ellos, para escuchar no lo que dicen sino lo que sienten, 
incluso los insultos que te dedican, no estás haciendo bien el Sínodo. El 
Sínodo llega a los límites, incluye a todos. El Sínodo es también dar espacio 
al diálogo sobre nuestras miserias, las miserias que tengo yo como obis-
po vuestro, las miserias que tienen los obispos auxiliares, las miserias que 
tienen los sacerdotes y los laicos, y los que pertenecen a las asociaciones; 
¡acarrear toda esta miseria! Pero si no incluimos a los miserables —entre co-
millas— de la sociedad, a los descartados, nunca podremos hacernos cargo 
de nuestras miserias. Y esto es importante: que en el diálogo puedan surgir 
nuestras	propias	miserias,	sin	justificación.	¡No	tengáis	miedo!

Es necesario sentirse parte de un gran pueblo destinatario de las promesas 
divinas, abierto a un futuro que espera a todos para participar en el ban-
quete preparado por Dios para todos los pueblos (cf. Is 25,6). Y aquí me 
gustaría señalar que incluso sobre el concepto de “pueblo de Dios” puede 
haber hermenéuticas rígidas y antagonistas, quedando atrapados en la idea 
de una exclusividad, de un privilegio, como ocurrió con la interpretación del 
concepto de “elección” que los profetas corrigieron, indicando cómo debía 
entenderse correctamente. No es un privilegio —ser pueblo de Dios—, sino 
un don que alguien recibe... ¿para sí mismo? No: para todos, el don es para 
donarlo: eso es la vocación. Es un don que alguien recibe para todos, que he-
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mos recibido para los demás, es un don que es también una responsabilidad. 
La responsabilidad de dar testimonio con hechos y no sólo con palabras de 
las maravillas de Dios, que, si se conocen, ayudan a los hombres a descubrir 
su existencia y a aceptar su salvación. La elección es un don y la pregunta 
es: ¿Cómo regalo, como doy mi ser cristiano, mi confesión cristiana? La vo-
luntad	salvífica	universal	de	Dios	se	ofrece	a	la	historia,	a	toda	la	humanidad	
por medio de la encarnación de su Hijo, para que todos, por mediación de 
la Iglesia, lleguen a ser sus hijos y hermanos entre sí. Así se logra la recon-
ciliación universal entre Dios y la humanidad, esa unidad de todo el género 
humano de la que la Iglesia es signo e instrumento (cf. Lumen gentium, 1). 
Ya	antes	del	Concilio	Vaticano	II	había	madurado	la	reflexión,	elaborada	so-
bre el estudio atento de los Padres, de que el Pueblo de Dios está empeñado 
en la realización del Reino, en la unidad del género humano creado y amado 
por Dios. Y la Iglesia, tal como la conocemos y la experimentamos, en la 
sucesión apostólica, esta Iglesia debe sentirse en relación con esta elección 
universal y por ello llevar a cabo su misión. Con este espíritu escribí Fratelli 
tutti. La Iglesia, como decía san Pablo VI, es maestra de humanidad, que 
hoy quiere convertirse en una escuela de fraternidad.

¿Por qué os digo esto? Porque en el camino sinodal, la escucha debe tener 
en cuenta el sensus fidei, pero no debe pasar por alto todos esos “presenti-
mientos” encarnados donde no los esperaríamos: puede haber un “instinto 
sin ciudadanía”,	pero	no	por	ello	menos	eficaz.	El	Espíritu	Santo,	en	su	li-
bertad, no conoce fronteras, ni se deja limitar por la pertenencia. Si la parro-
quia es la casa de todos en el barrio, no un club exclusivo, os pido por favor: 
dejad las puertas y las ventanas abiertas, no os limitéis a considerar sólo a 
los que acuden o piensan como vosotros —que serán el 3, el 4 o el 5%, no 
más—. Dejad que entren todos... Dejaos salir al encuentro y que os inte-
rroguen, que sus preguntas sean las vuestras, permitiros caminar juntos: el 
Espíritu	os	guiará,	tened	confianza	en	el	Espíritu.	No	tengáis	miedo	de	entrar	
en diálogo y dejaros impactar por el diálogo: es el diálogo de la salvación.

No estéis desencantados, preparaos para las sorpresas. Hay un episodio 
en el libro de los Números (cap. 22) que habla de una burra que se convertirá 
en profetisa de Dios. Los judíos están concluyendo el largo viaje que les lle-
vará a la tierra prometida. Su paso asusta al rey Balac de Moab, que confía 
en los poderes del mago Balaam para detener al pueblo, con la esperanza de 
evitar una guerra. El mago, a su manera creyente, le pregunta a Dios qué ha-
cer. Dios le dice que no acompañe al rey, que insiste, así que cede y se sube 
a una burra para cumplir el mandato que ha recibido. Pero la burra cambia 
de ruta porque ve a un ángel con una espada desenvainada que representa la 
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oposición de Dios. Balaam tira de ella, la golpea, sin conseguir que vuelva 
al camino. Hasta que la burra comienza a hablar, iniciando un diálogo que 
abrirá los ojos del mago, transformando su misión de maldición y muerte en 
una misión de bendición y vida.
Esta	historia	nos	enseña	a	confiar	en	que	el	Espíritu	siempre	hará	oír	su	

voz. Incluso una burra puede convertirse en la voz de Dios, abriendo nues-
tros ojos y convirtiendo nuestros rumbos equivocados. Si lo puede hacer una 
burra, cuánto más lo puede hacer un bautizado, una bautizada, un sacerdote, 
un	obispo,	un	Papa.	Basta	con	confiarse	al	Espíritu	Santo,	que	se	sirve	de	
todas las criaturas para hablarnos: sólo nos pide que nos limpiemos los oídos 
para oír bien.

He venido aquí para animaros a tomaros en serio este proceso sinodal y 
para deciros que el Espíritu Santo os necesita. Es verdad: el Espíritu San-
to nos necesita. Escuchadlo escuchándoos a vosotros mismos. No dejéis a 
nadie fuera o detrás. Será bueno para la diócesis de Roma y para toda la 
Iglesia, que no se fortalece sólo reformando estructuras —¡este es el gran 
engaño!—, dando instrucciones, ofreciendo retiros y conferencias, o a fuer-
za de directivas y programas —esto es bueno, pero como parte de otro—, 
sino se redescubre como pueblo que quiere caminar junto, entre nosotros y 
con la humanidad. Un pueblo, el de Roma, que contiene la variedad de todos 
los pueblos y condiciones: ¡qué extraordinaria riqueza, en su complejidad! 
Pero hay que salir del 3-4% que representan los más cercanos, e ir más allá 
para escuchar a los demás, que a veces os insultarán, os echarán, pero hay 
que escuchar lo que piensan, sin querer imponer nuestras cosas: dejad que 
hable el Espíritu.

En este tiempo de pandemia, el Señor urge a la misión de una Iglesia que 
sea sacramento del cuidado. El mundo ha levantado su grito, ha mostrado su 
vulnerabilidad: el mundo necesita cuidados.

¡Ánimo y adelante! Gracias.
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SÍnoDE DELS BISBES

PER UnA ESgLÉSIA SInoDAL:
CoMUnIÓ, PARTICIPACIÓ I MISSIÓ

DoCUMEnT PREPARAToRI

1. L’Església de Déu és convocada en Sínode. El camí, el títol del qual 
és «Per una Església sinodal: comunió, participació i missió», s’iniciarà 
solemnement el 9-10 d’octubre de 2021 a Roma i el 17 d’octubre següent 
a cada Església particular. Una etapa fonamental serà la celebració de 
la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, el mes 
d’octubre de 2023, [1] a la qual seguirà la fase d’actuació, que implica-
rà novament les Esglésies particulars (cf. EC, art. 19-21). Amb aquesta 
convocatòria, el papa Francesc convida tota l’Església a interrogar-se 
sobre un tema decisiu per a la seva vida i la seva missió: «Precisament el 
camí de la sinodalitat és el camí que Déu espera de l’Església del tercer 
mil·lenni». [2]

Aquest itinerari, que se situa en la línia de l’«aggiornamento» de l’Es-
glésia proposat pel Concili Vaticà II, és un do i una tasca: caminant junts, 
i junts reflexionant sobre el camí recorregut, l’Església podrà aprendre, a 
partir del que anirà experimentant, quins són els processos que poden aju-
dar-la a viure la comunió, a realitzar la participació i a obrir-se a la missió. 
El nostre “caminar junts”, en efecte, és el que millor realitza i manifesta la 
naturalesa de l’Església com a Poble de Déu pelegrí i missioner.

2. Una pregunta fonamental ens impulsa i ens guia: com es realitza avui, 
a diversos nivells (des del local a l’universal) aquest «caminar junts» que 
permet a l’Església anunciar l’Evangeli, d’acord amb la missió que li fou 
confiada; i quins passos ens convida a fer l’Esperit per a créixer com a 
Església sinodal?
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Enfrontar junts aquesta qüestió exigeix disposar-se a l’escolta de l’Esperit 
Sant, que, com el vent, «bufa on vol: en sents la seva remor, però no saps ni 
d’on ve ni on va» (Jn 3,8), restant oberts a les sorpreses que certament pre-
pararà per a nosaltres al llarg del camí. D’aquesta manera, es posa en acció 
un dinamisme que permet començar a recollir alguns fruits d’una conver-
sió sinodal, que maduraran progressivament. Es tracta d’objectius de gran 
rellevància per a la qualitat de vida eclesial i per al desenvolupament de la 
missió evangelitzadora, en la qual tots participem en virtut del Baptisme i 
de la Confirmació. N’indiquem aquí els principals objectius, que manifes-
ten la sinodalitat com a forma, com a estil i com a estructura de l’Església:

- fer memòria sobre com l’Esperit ha guiat el camí de l’Església en la 
història i ens crida avui a ser tots junts testimonis de l’amor de Déu;

- viure un procés eclesial participat i inclusiu, que ofereixi a cadascú 
–en particular als qui per diverses raons es trobin en situacions mar-
ginals– l’oportunitat d’expressar-se i de ser escoltats per a contribuir 
en la construcció del Poble de Déu;

- reconèixer i apreciar la riquesa i la varietat dels dons i dels carismes 
que l’Esperit distribueix lliurement, per al bé de la comunitat i en 
favor de tota la família humana;

- experimentar maneres participades d’exercitar la responsabilitat en 
l’anunci de l’Evangeli i en el compromís per construir un món més 
bell i més habitable;

- examinar com es viuen en l’Església la responsabilitat i el poder, i 
les estructures amb les que es gestionen, fent emergir i tractant de 
convertir els prejudicis i les pràctiques desordenades que no estan 
radicades en l’Evangeli;

- sostenir la comunitat cristiana com a subjecte creïble i soci fiable en 
camins de diàleg social, guarició, reconciliació, inclusió i participa-
ció, reconstrucció de la democràcia, promoció de la fraternitat i de 
l’amistat social;

- regenerar les relacions entre els membres de les comunitats cristia-
nes, així com també entre les comunitats i els altres grups socials, 
per exemple, comunitats de creients d’altres confessions i religions, 
organitzacions de la societat civil, moviments populars, etc.;

- afavorir la valoració i l’apropiació dels fruits de les recents experièn-
cies sinodals a nivell universal, regional, nacional i local.

3. Aquest Document Preparatori s’ofereix com a servei al camí sinodal, 
en particular com a instrument per afavorir la primera fase d’escolta i 
consultació del Poble de Déu en les Esglésies particulars (octubre de 2021 
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– abril de 2022), amb l’esperança de contribuir a posar en moviment les 
idees, les energies i la creativitat de tots aquells que participaran en l’iti-
nerari, i facilitar la coparticipació dels fruits dels seus compromisos. Amb 
aquest objectiu: 1) comença traçant algunes característiques excel·lents del 
context contemporani; 2) il·lustra sintèticament les referències teològiques 
fonamentals per a una correcta comprensió i actuació de la sinodalitat; 3) 
ofereix algunes indicacions bíbliques que podran alimentar la meditació i la 
reflexió orant al llarg del camí; 4) il·lustra algunes perspectives a partir de 
les quals es podrà rellegir les experiències de sinodalitat viscudes; 5) exposa 
algunes pistes per articular aquest treball de relectura en la pregària i en la 
coparticipació. Per acompanyar concretament l’organització dels treballs es 
proposa un Vademecum metodològic, adjunt a aquest Document Preparatori 
i disponible en el corresponent lloc web. [3]

El lloc web ofereix alguns recursos per aprofundir el tema de la sinodali-
tat, com a suport a aquest Document Preparatori; entre ells n’indiquem dos, 
diverses vegades citats a continuació: el Discurs per a la Commemoració 
del 50è aniversari de la institució del Sínode dels Bisbes, pronunciat pel 
papa Francesc el 17 d’octubre de 2015, i el document La sinodalitat en 
la vida i en la missió de l’Església, elaborat per la Comissió Teològica 
Internacional i publicat el 2018.

I. La crida a caminar junts
4. El camí sinodal es desenvolupa dins d’un context històric caracteritzat 

per canvis «epocals» de la societat i per una etapa crucial de la vida de 
l’Església, que no és possible ignorar: és en els plecs d’aquest context com-
plex, en les seves tensions i contradiccions, on estem cridats a «escrutar a 
fons els signes dels temps i interpretar- los a la llum de l’Evangeli» (GS, n. 
4). S’assenyalen aquí alguns elements de l’escenari global més estretament 
vinculats amb el tema del Sínode, però el quadre haurà d’enriquir-se i com-
pletar-se a nivell local.

5. Una tragèdia global com la pandèmia del COVID-19 «ha despertat 
durant un cert temps la consciència de ser una comunitat mundial que 
navega en una mateixa barca, on el mal d’un perjudica tothom. Recordem 
que ningú no se salva sol, que únicament és possible salvar-se junts» (FT, 
n. 32). Al mateix temps la pandèmia ha fet detonar les desigualtats i les 
injustícies ja existents: la humanitat apareix cada vegada més sacsejada per 
processos de massificació i de fragmentació; la tràgica condició que viuen 
els emigrants a totes les regions del món testifiquen com d’altes i fortes són 
encara les barreres que divideixen l’única família humana. Les Encícliques 
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Laudato si’ i Fratelli Tutti expliciten la profunditat de les fractures que mar-
quen els camins de la humanitat, i podem fer referència a aquestes anàlisis 
per a disposar-nos a l’escolta del clam dels pobres i del clam de la terra i 
reconèixer les llavors d’esperança i de futur que l’Esperit continua fent ger-
minar també en el nostre temps: «El Creador no ens abandona, mai no ha 
fet marxa enrere en el seu projecte d’amor, no es penedeix pas d’haver-nos 
creat. La humanitat encara posseeix la capacitat de col·laborar per a cons-
truir la nostra casa comuna» (LS, n. 13).

6. Aquesta situació, que, no obstant les grans diferències, uneix la família 
humana sencera, posa a prova la capacitat de l’Església per acompanyar 
les persones i les comunitats per tal que puguin rellegir experiències de dol 
i de sofriment, que han encobert moltes falses seguretats, i per a cultivar 
l’esperança i la fe en la bondat del Creador i de la seva creació. No obstant 
això, no podem amagar-nos: la mateixa Església ha d’afrontar la falta de fe 
i la corrupció també dins seu. En particular, no podem oblidar el sofriment 
viscut per persones menors i adults vulnerables «a causa d’abusos sexuals, 
de poder i de consciència comesos per un notable nombre de clergues i 
persones consagrades». [4]

Contínuament som interpel·lats «com a Poble de Déu a assumir el dolor 
dels nostres germans vulnerats en la seva carn i en el seu esperit» [5]: per 
molt temps el de les víctimes ha estat un clam que l’Església no ha sabut 
escoltar suficientment. Es tracta de ferides profundes, que difícilment se 
cicatritzen, per les quals no es demanarà mai prou perdó i que constitueixen 
obstacles, a vegades imponents, per a procedir en la direcció del «caminar 
junts». L’Església sencera està cridada a confrontar-se amb el pes d’una 
cultura impregnada de clericalisme, heretada de la seva història, i de formes 
d’exercici de l’autoritat en les que s’insereixen els diversos tipus d’abús (de 
poder, econòmics, de consciència, sexuals). És impensable «una conversió 
de l’accionar eclesial sense la participació activa de tots els integrants del 
Poble de Déu» [6]: demanem junts al Senyor «la gràcia de la conversió i la 
unció per a poder expressar, davant d’aquests crims d’abús, la nostra com-
punció i la nostra decisió de lluitar amb valentia». [7]

7. Malgrat les nostres infidelitats, l’Esperit continua actuant en la història 
i mostrant la seva potència vivificant. Precisament en els solcs excavats pels 
sofriments de tot tipus patits per la família humana i pel Poble de Déu estan 
florint nous llenguatges de fe i nous camins capaços, no només d’interpre-
tar els esdeveniments des d’un punt de vista teologal, sinó també de trobar 
enmig de les proves les raons per a refundar el camí de la vida cristiana i 
eclesial. És un motiu de gran esperança que no poques Esglésies hagin ja 
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començat a organitzar trobades i processos de consulta al Poble de Déu, 
més o menys estructurats. Allà on aquests processos han estat organitzats 
segons un estil sinodal, el sentit d’Església ha florit i la participació de tot-
hom ha donat un nou impuls a la vida eclesial. Es confirmen igualment el 
desig de protagonisme dins de l’Església per part dels joves, i la sol·licitud 
d’una valoració més gran de les dones i d’espais de participació en la missió 
de l’Església, ja assenyalats per les Assemblees sinodals de 2018 i de 2019. 
En aquesta mateixa línia s’ha de considerar la recent institució del minis-
teri laïcal de catequista i l’obertura a les dones de l’accés als ministeris del 
lectorat i de l’acolitat.

8. No podem ignorar la varietat de condicions en les que viuen les comu-
nitats cristianes en les diverses regions del món. Juntament a països en els 
quals l’Església reuneix la majoria de la població i representa una referència 
cultural per a tota la societat, existeixen altres països en els quals els catòlics 
són una minoria; en alguns d’aquests països, els catòlics, juntament amb els 
altres cristians, experimenten formes de persecució, fins i tot molt violentes, 
i sovint el martiri. Si, d’una banda, predomina una mentalitat secularitzada 
que tendeix a expulsar la religió de l’espai públic, de l’altra, existeix un 
integrisme religiós, que no respecta la llibertat dels altres, alimenta formes 
d’intolerància i de violència, que es reflecteixen també en la comunitat 
cristiana i en les seves relacions amb la societat. No és infreqüent que els 
cristians assumeixin aquestes mateixes actituds, fomentant també les divisi-
ons i les contraposicions també en l’Església. Igualment, és necessari tenir 
present la manera en què repercuteixen, dins de la comunitat cristiana i en 
les seves relacions amb la societat, les fractures que caracteritzen aquesta 
societat, per raons ètniques, racials, de casta o per altres formes d’estratifi-
cació social o de violència cultural i estructural. Aquestes situacions tenen 
un profund impacte en el significat de l’expressió «caminar junts» i en les 
possibilitats concretes de posar-les en acte.

9. En aquest context, la sinodalitat representa el camí principal per a 
l’Església, cridada a renovar-se sota l’acció de l’Esperit i gràcies a l’escol-
ta de la Paraula. La capacitat d’imaginar un futur divers per a l’Església i 
per a les institucions a l’alçada de la missió rebuda depèn en gran part de 
la decisió de començar a posar en pràctica processos d’escolta, de diàleg 
i de discerniment comunitari, en els que tots i cada un puguin participar i 
contribuir. Al mateix temps, l’opció de «caminar junts» és un signe profètic 
per a una família humana que té necessitat d’un projecte compartit, capaç 
d’aconseguir el bé de tots. Una Església capaç de comunió i de fraternitat, 
de participació i de subsidiarietat, en la fidelitat al que anuncia, podrà situ-



100 Sínode dels bisbes

ar-se al costat dels pobres i dels últims i prestar-los la pròpia veu. Per tal de 
«caminar junts» cal que ens deixem educar per l’Esperit en una mentalitat 
veritablement sinodal, entrant amb audàcia i llibertat de cor en un procés 
de conversió sense el qual no serà possible la «perenne reforma, de la qual 
l’Església mateixa, en tant que institució humana i terrenal, té sempre 
necessitat» (UR, n. 6; cf. EG, n. 26).

II. Una Església constitutivament sinodal
10. «El que el Senyor ens demana, en cert sentit, ja està tot contingut en 

la paraula “Sínode”», [8] que «és una paraula antiga molt venerada per la 
Tradició de l’Església, el significat de la qual s’associa amb els continguts 
més profunds de la Revelació». [9]

És el «Senyor Jesús que es presenta a si mateix com “el camí, la veritat i 
la vida” (Jn 14,6)», i «els cristians, els seus seguidors, en el seu origen foren 
anomenats “els deixebles del camí” (cf. Ac 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22)». [10]

La sinodalitat, en aquesta perspectiva, és molt més que la celebració de 
trobades eclesials i assemblees de bisbes, o una qüestió de simple admi-
nistració interna en l’Església; la sinodalitat «indica l’específica forma de 
viure i obrar (modus vivendi et operandi) de l’Església Poble de Déu que 
manifesta i realitza en concret el seu ser comunió en el caminar junts, en el 
reunir-se en assemblea i en el participar activament de tots els seus mem-
bres en la seva missió evangelitzadora». [11]

S’entrellacen així aquells elements que el títol del Sínode proposa com 
a eixos principals d’una Església sinodal: comunió, participació i missió. 
Il·lustrem en aquest capítol de manera sintètica algunes referències teològi-
ques essencials sobre les quals es fonamenta aquesta perspectiva.

11. En el primer mil·lenni «caminar junts», és a dir, practicar la sinoda-
litat, va ser la manera de procedir habitual de l’Església entesa com «un 
poble reunit en virtut de la unitat del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant».
[12]

Als qui dividien el cos eclesial, els Pares de l’Església oposaren la comu-
nió de les Esglésies esteses per tot el món, que sant Agustí descrivia com 
a «concordissima fidei conspiratio», [13] és a dir, com l’acord en la fe de 
tots els batejats. Aquí troba les seves arrels l’ampli desenvolupament d’una 
praxi sinodal a tots els nivells de la vida de l’Església –local, provincial, 
universal–, que ha trobat en el Concili ecumènic la seva manifestació més 
alta. És en aquest horitzó eclesial, inspirat en el principi de la participació 
de tots en la vida eclesial, on sant Joan Crisòstom podrà dir: «Església i 
Sínode són sinònims». [14]
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També en el segon mil·lenni, quan l’Església ha subratllat més la funció 
jeràrquica, no va disminuir aquesta manera de procedir: si en l’edat mitjana 
i en època moderna la celebració de sínodes diocesans i provincials està 
ben documentada juntament a la dels concilis ecumènics, quan s’ha tractat 
de definir veritats dogmàtiques, els papes han volgut consultar els bisbes 
per tal de conèixer la fe de tota l’Església, recorrent a l’autoritat del sensus 
fidei de tot el Poble de Déu, que és «infal·lible “in credendo”» (EG, n. 119).

12. El Concili Vaticà II s’ha ancorat a aquest dinamisme de la Tradició. 
Això demostra que «va ser voluntat de Déu santificar i salvar els homes, 
no aïlladament, sense cap connexió d’uns amb els altres, sinó constituint 
un poble, que el confessés en veritat i el servís santament» (LG, n. 9). Els 
membres del Poble de Déu estan units pel baptisme i «i si bé alguns, per 
voluntat de Crist, són constituïts de cara als altres doctors, dispensadors dels 
misteris i pastors, malgrat això es dóna una veritable igualtat entre tots pel 
que fa a la dignitat i a l’acció comuna a tots els fidels per a l’edificació del 
Cos de Crist» (LG, n. 32). Per tant, tots els batejats, al participar de la funció 
sacerdotal, profètica i real de Crist, «en l’exercici de la multiforme i orde-
nada riquesa dels seus carismes, de la seva vocació, dels seus ministeris», 
[15] són subjectes actius d’evangelització, tant singularment com formant 
part integral del Poble de Déu.

13. El Concili ha subratllat com, en virtut de la unció de l’Esperit Sant 
rebuda en el baptisme, la totalitat dels fidels «no es pot equivocar en la 
seva creença, i manifesta aquesta seva propietat peculiar mitjançant el 
sentit sobrenatural de la fe en tot el poble quan “des dels bisbes fins als 
últims fidels laics” demostra el seu universal consens en les coses de la 
fe i dels costums» (LG, n. 12). És l’Esperit que guia els creients «fins a 
la veritat plena» (Jn 16,13). A través de la seva obra «la Tradició, que 
deriva dels Apòstols, progressa en l’Església» perquè tot el Poble sant 
de Déu creix en la comprensió i en l’experiència «de les coses i de les 
paraules transmeses, ja sigui per la contemplació i l’estudi dels creients, 
que les conserven en el seu cor (cf. Lc 2,19.51), també per la percepció 
profunda de les coses espirituals que experimenten, i encara per l’anunci 
d’aquells qui amb la successió episcopal han rebut el carisma segur de la 
veritat» (DV, n. 8). En efecte, aquest Poble, reunit pels seus Pastors, s’ad-
hereix al sacre dipòsit de la Paraula de Déu confiat a l’Església, persevera 
constantment en l’ensenyament dels Apòstols, en la comunió fraterna, en 
la fracció del pa i en la pregària, «i així es realitza una meravellosa con-
còrdia de Pastors i fidels en conservar, practicar i professar la fe rebuda» 
(DV, n. 10).
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14. Els Pastors, com «autèntics custodis, intèrprets i testimonis de la fe de 
tota l’Església», [16] no han de témer, per tant, disposar-se a l’escolta del 
ramat que els ha estat confiat: la consulta al Poble de Déu no implica que 
s’assumeixin dins de l’Església els dinamismes de la democràcia radicats en 
el principi de la majoria, perquè en la base de la participació en cada procés 
sinodal hi ha la passió compartida per la missió comuna d’evangelització 
i no la representació d’interessos en conflicte. En altres paraules, es tracta 
d’un procés eclesial que no pot realitzar-se si no «en el si d’una comunitat 
jeràrquicament estructurada». [17]

És en el vincle profund entre el sensus fidei del Poble de Déu i la funció 
del magisteri dels pastors on es realitza el consens unànime de tota l’Esglé-
sia en la mateixa fe. Cada procés sinodal, en el que els bisbes són cridats a 
discernir el que l’Esperit diu a l’Església no sols, sinó escoltant el Poble de 
Déu, que «participa també de la funció profètica de Crist» (LG, n. 12), és 
una forma evident d’aquest «caminar junts» que fa créixer l’Església. Sant 
Benet subratlla com «moltes vegades el Senyor revela al més jove el que 
és millor», [18] és a dir, a qui no ocupa posicions de relleu en la comuni-
tat; així, que els bisbes tinguin la preocupació d’arribar a tothom, perquè 
en el desenvolupament ordenat del camí sinodal es realitzi el que l’apòs-
tol Pau recomana a la comunitat: «No sufoqueu l’Esperit; no desestimeu 
els dons de profecia. Examineu-ho tot i quedeu-vos allò que trobeu bo» 
(1Te 5,19-21).

15. El sentit del camí al qual tots estem cridats consisteix, principal-
ment, en descobrir el rostre i la forma d’una Església sinodal, en la que 
«cadascú té alguna cosa per aprendre. El Poble fidel, el Col·legi episcopal, 
el Bisbe de Roma: un en escolta dels altres; i tots en escolta de l’Esperit 
Sant, l’“Esperit de veritat” (Jn 14,17), per a conèixer el que Ell “diu a les 
Esglésies” (Ap 2,7)». [19]

El bisbe de Roma, com a principi i fonament de la unitat de l’Església, 
demana a tots els bisbes i a totes les Esglésies particulars, en les quals i a 
partir de les quals existeix l’Església catòlica, una i única (cf. LG, n. 23), 
que entrin amb confiança i audàcia en el camí de la sinodalitat. En aquest 
«caminar junts», demanem a l’Esperit que ens ajudi a descobrir com la 
comunió, que compon en la unitat la varietat dels dons, dels carismes i 
dels ministeris, és per a la missió: una Església sinodal és una Església «en 
sortida», una Església missionera, «amb les portes obertes» (EG, n. 46). 
Això inclou la crida a aprofundir les relacions amb les altres Esglésies i 
comunitats cristianes, amb les que estem units per l’únic baptisme. La pers-
pectiva del «caminar junts», a més, és encara més àmplia, i abraça tota la 
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humanitat, amb què compartim «les joies i les esperances, les tristeses i les 
angoixes» (GS, n. 1). Una Església sinodal és un signe profètic sobretot per 
a una comunitat de les nacions incapaç de proposar un projecte compartit, a 
través del qual aconseguir el bé de tots: practicar la sinodalitat és avui per a 
l’Església la manera més evident de ser «sagrament universal de salvació» 
(LG, n. 48), «signe i instrument de la unió íntima amb Déu i de la unitat de 
tot el gènere humà» (LG, n. 1).

III. A l’escolta de les Escriptures
16. L’Esperit de Déu, que il·lumina i vivifica aquest «caminar junts» 

de les Esglésies, és el mateix que actua en la missió de Jesús, promès als 
Apòstols i a les generacions dels deixebles que escolten la Paraula de Déu i 
la posen en pràctica. L’Esperit, segons la promesa del Senyor, no es limita a 
confirmar la continuïtat de l’Evangeli de Jesús, sinó que il·lumina les pro-
funditats sempre noves de la seva Revelació i inspira les decisions necessà-
ries per a sostenir el camí de l’Església (cf. Jn 14,25-26; 15,26-27; 16,12-
15). Per això és oportú que el nostre camí de construcció d’una Església 
sinodal s’inspiri en dues «imatges» de l’Escriptura. Una emergeix en la 
representació de l’«escena comunitària», que acompanya constantment el 
camí de l’evangelització; l’altra es refereix a l’experiència de l’Esperit en 
la qual Pere i la comunitat primitiva reconeixen el risc de posar límits injus-
tificats a la coparticipació de la fe. L’experiència sinodal del caminar junts, 
seguint les petjades del Senyor i en l’obediència a l’Esperit, podrà rebre una 
inspiració decisiva de la meditació d’aquests dos moments de la Revelació.

Jesús, la multitud, els apòstols
17. En la seva estructura fonamental, una escena originària apareix com 

una constant de la manera en què Jesús es revela al llarg de tot l’Evangeli, 
anunciant l’arribada del Regne de Déu. Els actors en joc són essencialment 
tres (més un). El primer, naturalment, és Jesús, el protagonista absolut que 
pren la iniciativa, sembrant les paraules i els signes de l’arribada del Regne 
sense fer «distinció de persones» (cf. Ac 10,34). De diverses maneres, 
Jesús es dirigeix amb especial atenció als qui estan «separats» de Déu i als 
«abandonats» per la comunitat (els pecadors i els pobres, en el llenguatge 
evangèlic). Amb les seves paraules i les seves accions ofereix l’alliberament 
del mal i la conversió a l’esperança, en nom de Déu Pare i amb la força de 
l’Esperit Sant. Malgrat la diversitat de les crides i de les respostes d’acolli-
da al Senyor, la característica comuna és que la fe emergeix sempre com a 
valoració de la persona: la seva súplica és escoltada, es dona ajuda a la seva 



104 Sínode dels bisbes

dificultat, la seva disponibilitat és apreciada, la seva dignitat és confirmada 
per la mirada de Déu i restituïda al reconeixement de la comunitat.

18. L’acció evangelitzadora i el missatge de salvació, en efecte, no serien 
comprensibles sense la constant obertura de Jesús a l’interlocutor més ampli 
possible, que els Evangelis indiquen com la multitud, és a dir el conjunt 
de persones que el segueixen al llarg del camí, i a vegades fins i tot va 
darrere d’Ell en l’esperança d’un signe i d’una paraula de salvació: heus 
ací el segon actor de l’escena de la Revelació. L’anunci evangèlic no es 
dirigeix només a uns pocs il·luminats o escollits. L’interlocutor de Jesús és 
«el poble» de la vida comuna, un «qualsevol» de la condició humana, que 
Ell posa directament en contacte amb el do de Déu i la crida a la salvació. 
D’una manera que sorprèn i a vegades escandalitza els testimonis, Jesús 
accepta com a interlocutors tots aquells que formen part de la multitud: 
escolta les apassionades queixes de la dona cananea (cf. Mt 15,21-28), que 
no pot acceptar ser exclosa de la benedicció que Ell porta; dialoga amb la 
Samaritana (cf. Jn 4, 1-42), malgrat la seva condició de dona compromesa 
socialment i religiosa; demana l’acte de fe lliure i agraït del cec de naixe-
ment (cf. Jn 9), que la religió oficial havia exclòs del perímetre de la gràcia.

19. Alguns segueixen més explícitament Jesús, experimentant la fidelitat 
del discipulat, mentre que a d’altres se’ls convida a tornar a la seva vida 
ordinària: tots, però, donen testimoni de la força de la fe que els ha salvat 
(cf. Mt 15,28). Entre els que segueixen Jesús destaca la figura dels apòstols 
que Ell mateix crida des del començament, destinant-los a la qualificada 
mediació en la relació de la multitud amb la Revelació i amb l’arribada del 
Regne de Déu. L’ingrés en l’escena d’aquest tercer actor no té lloc gràcies 
a una curació o a una conversió, sinó que coincideix amb la crida de Jesús. 
L’elecció dels apòstols no és el privilegi d’una posició exclusiva de poder i 
de separació, sinó la gràcia d’un ministeri inclusiu de benedicció i de comu-
nió. Gràcies al do de l’Esperit del Senyor ressuscitat, ells han de custodiar 
el lloc que ocupa Jesús, sense substituir-lo: no per a posar filtres a la seva 
presència, sinó perquè sigui més fàcil trobar- lo.

20. Jesús, la multitud en la seva varietat, els apòstols: heus ací la imatge i 
el misteri que ha de ser contemplat i aprofundit contínuament perquè l’Es-
glésia arribi a ser sempre més allò que és. Cap dels tres actors pot sortir de 
l’escena. Si falta Jesús i en el seu lloc s’hi ubica un altre, l’Església es trans-
forma en un contracte entre els apòstols i la multitud, el diàleg dels quals 
acabarà per seguir els interessos del joc polític. Sense els apòstols, autorit-
zats per Jesús i instruïts per l’Esperit, el vincle amb la veritat evangèlica 
s’interromp i la multitud queda exposada a un mite o a una ideologia sobre 
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Jesús, ja sigui que l’accepti o que el rebutgi. Sense la multitud, la relació 
dels apòstols amb Jesús es corromp en una forma sectària i autorreferencial 
de la religió i l’evangelització perd aleshores la seva llum, que prové només 
de Déu, el qual es revela directament a cadascú, oferint-li la seva salvació.

21. A més hi ha un altre actor «que s’agrega», l’antagonista, que introdu-
eix en l’escena la separació diabòlica dels altres tres. Davant la desconcer-
tant perspectiva de la creu, hi ha deixebles que s’allunyen i gent que canvia 
d’humor. La insídia que divideix –i per tant contrasta un camí comú– es 
manifesta indiferentment en les formes del rigorisme religiós, de la intima-
ció moral que es presenta més exigent que la de Jesús, i de la seducció d’una 
saviesa política mundana que pretén ser més eficaç que el discerniment 
d’esperits. Per tal d’eludir els enganys del «quart actor» cal una conversió 
contínua. Referent a això resulta emblemàtic l’episodi del centurió Corneli 
(cf. Ac 10), antecedent d’aquell «concili» de Jerusalem (cf. Ac 15), que 
constitueix una referència crucial per a una Iglesia sinodal.

Una doble dinàmica de conversió: Pere i Corneli (Ac 10)
22. L’episodi narra abans que res la conversió de Corneli, que rep veri-

tablement una mena d’anunciació. Corneli és un pagà, presumiblement un 
romà, centurió (oficial de baix grau) de l’exèrcit d’ocupació, que exerceix 
una activitat basada en la violència i la prepotència. No obstant això, es 
dedica a la pregària i a l’almoina, és a dir, cultiva la seva relació amb Déu 
i es preocupa pel proïsme. Precisament l’àngel entra sorprenentment a casa 
seva, el crida pel seu nom i l’exhorta a enviar –el verb de la missió!– els 
seus servents a Haifa per a cridar –el verb de la vocació!– Pere. El text es 
refereix, aleshores, a la narració de la conversió de Pere, que aquest mateix 
dia ha rebut la visió en la qual una veu li ordena matar i menjar uns ani-
mals, alguns dels quals són impurs. La seva resposta és decidida: «De cap 
manera, Senyor» (Ac 10,14). Reconeix que és el Senyor que li parla, però 
li oposa una neta resistència, perquè aquesta ordre anul·la preceptes de la 
Torà, irrenunciables per la seva identitat religiosa, que expressen una mane-
ra d’entendre l’elecció com a diferència que implica separació i exclusió 
respecte als altres pobles.

23. L’apòstol queda profundament torbat i, mentre es pregunta sobre el 
sentit del que ha passat, arriben els homes enviats per Corneli, que l’Esperit 
li indica com els seus enviats. Pere els respon amb paraules que evoquen les 
de Jesús a l’hort: «Jo soc el qui busqueu» (Ac 10,21). És una veritable i pro-
funda conversió, un pas dolorós i immensament fecund d’abandó de les prò-
pies categories culturals i religioses: Pere accepta menjar juntament amb els 
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pagans l’aliment que sempre havia considerat prohibit, reconeixent-lo com 
a instrument de vida i de comunió amb Déu i amb els altres. És en la troba-
da amb les persones, acollint-les, caminant juntament amb elles i entrant a 
les seves cases, com ell descobreix el significat de la seva visió: cap ésser 
humà és indigne als ulls de Déu i la diferència instituïda per l’elecció no és 
preferència exclusiva, sinó servei i testimoni de dimensió universal.

24. Tant Corneli com Pere impliquen els altres en els seus camins de 
conversió, fent-ne companys de camí. L’acció apostòlica realitza la volun-
tat de Déu creant comunitat, enderrocant murs i promovent la trobada. La 
paraula assumeix un rol central en la trobada entre els dos protagonistes. 
Corneli comença per compartir l’experiència que ha viscut. Pere l’escolta 
i a continuació pren la paraula, comunicant alhora el que li ha passat i 
donant testimoni de la proximitat del Senyor, que va a l’encontre de cada 
persona per alliberar-la d’allò que la té presonera del mal i la mortifica en 
la seva humanitat (cf. Ac 10,38). Aquesta manera de comunicar és similar 
al que Pere adoptarà quan, a Jerusalem, els fidels circumcidats li retrauran i 
l’acusaran d’haver violat les normes tradicionals, sobre les que ells sembla 
que concentrin tota la seva atenció, desatenent l’efusió de l’Esperit: «Has 
entrat a casa d’incircumcisos i has menjat amb ells» (Ac 11,3). En aquest 
moment de conflicte, Pere explica el que li ha passat i les seves reaccions 
de desconcert, incomprensió i resistència. Justament això ajudarà als seus 
interlocutors, inicialment agressius i refractaris, a escoltar i acollir allò que 
ha succeït. L’Escriptura contribuirà a interpretar el sentit, com després pas-
sarà també en el «concili» de Jerusalem, en un procés de discerniment que 
és una escolta en comú de l’Esperit.

IV. La sinodalitat en acció: pistes per a la consulta al Poble de Déu
25. Il·luminat per la Paraula i fundat en la Tradició, el camí sinodal està 

arrelat en la vida concreta del Poble de Déu. En efecte, presenta una parti-
cularitat que és també una extraordinària riquesa: el seu subjecte –la sino-
dalitat– és també el seu mètode. En altres paraules, constitueix una espècie 
de taller o d’experiència pilot, que permet començar a recollir des de l’inici 
els fruits del dinamisme que la progressiva conversió sinodal introdueix 
en la comunitat cristiana. D’altra banda, no es pot evitar la referència a les 
experiències de sinodalitat ja viscudes, a diversos nivells i amb diferents 
graus d’intensitat: els punts de força i els èxits d’aquestes experiències, així 
com també els seus límits i dificultats, ofereixen elements valuosos per al 
discerniment sobre la direcció en la que continuen avançant. Certament es 
fa referència a les experiències realitzades per l’actual camí sinodal, però 
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també a totes aquelles experiències en les que s’experimenten formes de 
«caminar junts» en la vida ordinària, fins i tot quan ni tan sols es coneix o 
s’usa el terme sinodalitat.

La pregunta fonamental
26. La pregunta fonamental que guia aquesta consulta al Poble de Déu, 

com s’ha recordat a la introducció, és la següent:
En una Església sinodal, que anuncia l’Evangeli, tots «caminen junts»: 

¿com es realitza avui aquest «caminar junts» en la pròpia Església parti-
cular? Quins passos ens convida a fer l’Esperit per a créixer en el nostre 
«caminar junts»?

Per a contestar aquesta qüestió es convida a:
a) preguntar-se sobre les experiències en la pròpia Església particular 

que fan referència a la pregunta fonamental;
b) rellegir més profundament aquestes experiències: quines alegries 

han provocat? Quines dificultats i obstacles s’han trobat? Quines 
ferides han provocat? Quines intuïcions han suscitat?

c) recollir els fruits per a compartir: on ressona la veu de l’Esperit en 
aquestes experiències? Què ens està demanant aquesta veu? Quins 
són els punts que han de ser confirmats, les perspectives de canvi i 
els passos que cal complir? On podem establir un consens? Quins 
camins s’obren per a la nostra Església particular?

Diverses articulacions de la sinodalitat
27. En la pregària, reflexió i coparticipació suscitades per la pregunta 

fonamental, és oportú tenir present tres plans en els quals s’articula la sino-
dalitat com a «dimensió constitutiva de l’Església»: [20]

- el pla de l’estil amb el qual l’Església viu i actua ordinàriament, que 
expressa la seva naturalesa de Poble de Déu que camina unit i es 
reuneix en assemblea convocat pel Senyor Jesús amb la força de 
l’Esperit Sant per anunciar l’Evangeli. Aquest estil es realitza a través 
de «l’escolta comunitària de la Paraula i la celebració de l’Eucaristia, 
la fraternitat de la comunió i la corresponsabilitat i participació de 
tot el Poble de Déu, en els seus diferents nivells i en la distinció dels 
diversos ministeris i rols, en la seva vida i en la seva missió»; [21]

- el pla de les estructures i dels processos eclesials, determinats també 
des del punt de vista teològic i canònic, en els quals la naturalesa 
sinodal de l’Església s’expressa de manera institucional a nivell 
local, regional i de l’Església sencera;
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- el pla dels processos i esdeveniments sinodals en els quals l’Església 
és convocada per l’autoritat competent, segons procediments especí-
fics determinats per la disciplina eclesiàstica.

Encara que són diferents des del punt de vista lògic, aquests tres plans 
s’interrelacionen i han de ser considerats junts de manera coherent, en 
cas contrari es transmet un testimoni contraproduent i es posa en perill la 
credibilitat de l’Església. En efecte, si no s’encarna en estructures i proces-
sos, l’estil de la sinodalitat fàcilment decau del pla de les intencions i dels 
desitjos al de la retòrica, mentre els processos i esdeveniments, si no estan 
animats per un estil adequat, resulten una formalitat buida.

28. A més, en la relectura de les experiències, és necessari tenir present 
que «caminar junts» pot ser entès segons dues perspectives diverses, for-
tament interconectades. La primera mira la vida interna de les Esglésies 
particulars, les relacions entre els subjectes que les constitueixen (en primer 
lloc la relació entre els fidels i els seus pastors, també a través dels orga-
nismes de participació previstos per la disciplina canònica, inclòs el sínode 
diocesà) i a les comunitats en les que s’articulen (en particular les parròqui-
es). Considera, a més, les relacions dels bisbes entre ells i amb el bisbe de 
Roma, també a través dels organismes intermedis de sinodalitat (Sínodes 
dels Bisbes de les Esglésies patriarcals i arquebisbals més grans, Consells 
dels Jerarques i Assemblees dels Jerarques de les Esglésies sui iuris, 
Conferències Episcopals, amb les seves respectives expressions nacionals, 
internacionals i continentals). S’estén, a més, en la manera en què cada 
Església particular integra en ella la contribució de les diverses formes de 
vida monàstica, religiosa i consagrada, d’associacions i moviments laïcals, 
d’institucions eclesials i eclesiàstiques de gènere divers (escoles, hospitals, 
universitats, fundacions, ens de caritat i assistència, etc.). Finalment, aques-
ta perspectiva abraça també les relacions i les iniciatives comunes amb els 
germans i les germanes de les altres Esglésies i comunitats cristianes, amb 
les quals compartim el do del mateix baptisme.

29. La segona perspectiva considera com el Poble de Déu camina jun-
tament amb la família humana sencera. La mirada es concentrarà així en 
l’estat de les relacions, el diàleg i les eventuals iniciatives comunes amb 
els creients d’altres religions, amb les persones allunyades de la fe, així 
com amb ambients i grups socials específics, amb les seves institucions (el 
món de la política, de la cultura, de l’economia, de les finances, del treball, 
sindicats i associacions empresàries, organitzacions no governamentals i de 
la societat civil, moviments populars, minories de diversos tipus, pobres i 
exclosos, etc.).
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Deu nuclis temàtics per aprofundir
30. Per tal d’ajudar a fer emergir les experiències i per a contribuir de 

manera més enriquidora a la consulta, indiquem aquí a continuació deu 
nuclis temàtics que articulen diversos aspectes de la «sinodalitat viscuda». 
Hauran de ser adaptats als diversos contextos locals i en cada cas integrats, 
explicitats, simplificats i aprofundits, prestant particular atenció als  qui  
tenen  més  dificultat  en  participar  i  respondre: el Vademecum que acom-
panya aquest Document Preparatori ofereix al respecte instruments, camins 
i suggeriments perquè els diversos nuclis de preguntes inspirin concreta-
ment moments de pregària, formació, reflexió i intercanvi.

I. ELS COMPANYS DE VIATGE
En l’Església i en la societat fem el mateix camí un al costat de l’altre. En la 

pròpia Església local, qui són els que «caminen junts»? Quan diem «la nostra 
Església», qui en forma part? Qui ens demana caminar junts? Qui són els 
companys de viatge, considerant també els qui estan fora del perímetre ecle-
sial? Quines persones o grups són deixats al marge, expressament o de fet?

II. ESCOLTAR
L’escolta és el primer pas, però exigeix tenir una ment i un cor oberts, 

sense prejudicis. ¿Vers qui està «en deute d’escolta» la nostra Església 
particular? ¿Com són escoltats els laics, en particular els joves i les dones? 
¿Com integrem les aportacions de consagrades i consagrats? ¿Quin espai 
té la veu de les minories, dels descartats i dels exclosos? ¿Aconseguim 
identificar prejudicis i estereotips que obstaculitzen la nostra escolta? ¿Com 
escoltem el context social i cultural en el qual vivim?

III. PRENDRE LA PARAULA
Tots estan convidats a parlar amb valentia i parresia, és a dir integrant 

llibertat, veritat i caritat. ¿Com promovem dins de la comunitat i dels seus 
organismes un estil de comunicació lliure i autèntica, sense falsedats i opor-
tunismes? ¿I davant la societat de la que formem part? ¿Quan i com acon-
seguim dir el que realment tenim al cor? ¿Com funciona la relació amb el 
sistema dels mitjans de comunicació (no només els mitjans catòlics)? ¿Qui 
parla en nom de la comunitat cristiana i com és escollit?

IV. CELEBRAR
“Caminar junts” només és possible sobre la base de l’escolta comunitària 

de la Paraula i de la celebració de l’Eucaristia. Com inspiren i orienten efec-
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tivament el nostre «caminar junts» la pregària i la celebració litúrgica? Com 
inspiren les decisions més importants? Com promovem la participació acti-
va de tots els fidels en la litúrgia i en l’exercici de la funció de santificació? 
Quin espai es dona a l’exercici dels ministeris del lectorat i de l’acolitat?

V. CORRESPONSABLES EN LA MISSIÓ
La sinodalitat està al servei de la missió de l’Església, en la que tots els 

seus membres estan cridats a participar. Atès que tots som deixebles missi-
oners, ¿de quina manera es convoca cada batejat per a ser protagonista de la 
missió? ¿Com sosté la comunitat els seus propis membres compromesos en 
un servei en la societat (en el compromís social i polític, en la investigació 
científica i en l’ensenyament, en la promoció de la justícia social, en la tute-
la dels drets humans i en la cura de la Casa comuna, etc.)? ¿Com els ajuda 
a viure aquests compromisos des d’una perspectiva missionera? ¿Com es 
realitza el discerniment sobre les opcions que es refereixen a la missió i a 
qui hi participa?

¿Com s’han integrat i adaptat les diverses tradicions en matèria d’estil 
sinodal, que constitueixen el patrimoni de moltes Esglésies, en particular 
les orientals, en vista d’un eficaç testimoni cristià? ¿Com funciona la col-
laboració en els territoris on estan presents diferents Esglésies sui iuris 
diverses?

VI. DIALOGAR EN L’ESGLÉSIA I EN LA SOCIETAT
El diàleg és un camí de perseverança, que comprèn també silencis i pati-

ments, però que és capaç de recollir l’experiència de les persones i dels 
pobles. ¿Quins són els llocs i les modalitats de diàleg dins de la nostra 
Església particular? ¿Com s’afronten les divergències de visions, els con-
flictes i les dificultats? ¿Com promovem la col·laboració amb les diòcesis 
veïnes, amb i entre les comunitats religioses presents en el territori, amb i 
entre les associacions i moviments laïcals, etc.? ¿Quines experiències de 
diàleg i de tasca compartida portem endavant amb els creients d’altres reli-
gions i amb els qui no creuen? ¿Com dialoga l’Església i com aprèn d’altres 
instàncies de la societat: el món de la política, de l’economia, de la cultura, 
de la societat civil, dels pobres…?

VII. AMB LES ALTRES CONFESSIONS CRISTIANES
El diàleg entre els cristians de diverses confessions, units per un sol bap-

tisme, té un lloc particular en el camí sinodal. ¿Quines relacions mantenim 
amb els germans i les germanes de les altres confessions cristianes? ¿A 
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quins àmbits es refereixen? ¿Quins fruits hem obtingut d’aquest «caminar 
junts»? ¿Quines són les dificultats?

VIII. AUTORITAT I PARTICIPACIÓ
Una Església sinodal és una Església participativa i corresponsable. ¿Com 

s’identifiquen els objectius que s’han d’assolir, el camí per aconseguir-los 
i els passos que cal fer?

¿Com s’exerceix l’autoritat dins de la nostra Església particular? ¿Quines 
són les modalitats de treball en equip i de corresponsabilitat? ¿Com es pro-
mouen els ministeris laïcals i l’assumpció de responsabilitat per part dels 
fidels? ¿Com funcionen els organismes de sinodalitat a nivell de l’Església 
particular? ¿Són una experiència fecunda?

IX. DISCERNIR I DECIDIR
En un estil sinodal es decideix per discerniment, sobre la base d’un 

consens que neix de la comuna obediència a l’Esperit. ¿Amb quins proce-
diments i amb quins mètodes discernim junts i prenem decisions? ¿Com 
es poden millorar? ¿Com promovem la participació en les decisions dins 
de comunitats jeràrquicament estructurades? ¿Com articulem la fase de la 
consulta amb la fase deliberativa, el procés de decisió (decision- making) 
amb el moment de la presa de decisions (decision-taking)? ¿De quina mane-
ra i amb quins instruments promovem la transparència i la responsabilitat 
(accountability)?

X. FORMAR-SE EN LA SINODALITAT
L’espiritualitat del caminar junts està destinada a ser un principi educatiu 

per a la formació de la persona humana i del cristià, de les famílies i de les 
comunitats. ¿Com formem a les persones, en particular aquelles que tenen 
funcions de responsabilitat dins de la comunitat cristiana, per a fer-les més 
capaces de «caminar junts», escoltar-se recíprocament i dialogar? ¿Quina 
formació oferim per al discerniment i per a l’exercici de l’autoritat? ¿Quins 
instruments ens ajuden a llegir les dinàmiques de la cultura en la qual estem 
immersos i l’impacte que elles tenen sobre el nostre estil d’Església?

Per a contribuir a la consulta
31. L’objectiu de la primera fase del camí sinodal és afavorir un ampli 

procés de consulta per a recollir la riquesa de les experiències de sinodalitat 
viscudes, amb les diferents articulacions i matisos, implicant els pastors i 
els fidels de les Esglésies particulars a tots els nivells, a través de mitjans 
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més adequats segons les específiques realitats locals: la consulta, coordi-
nada pel bisbe, està dirigida «als preveres, als diaques i als fidels laics de 
les seves Esglésies, tant individualment com associats, sense descuidar les 
precioses aportacions que poden venir dels Consagrats i Consagrades» (EC, 
n. 7). De manera particular es demana l’aportació dels organismes de parti-
cipació de les Esglésies particulars, especialment el Consell presbiteral i el 
Consell pastoral, a partir dels quals veritablement «pot començar a prendre 
forma una Església sinodal». [22]

Serà igualment valuosa la contribució de les altres realitats eclesials 
a les que s’enviarà el Document Preparatori, com també d’aquells que 
desitgin enviar directament la seva pròpia aportació. Finalment, serà 
de fonamental importància que trobi espai també la veu dels pobres i 
dels exclosos, no només de qui té algun rol o responsabilitat dins de les 
Esglésies particulars.

32. La síntesi, que cada una de les Esglésies particulars elaborarà al final 
d’aquest treball d’escolta i discerniment, constituirà la seva aportació al 
camí de l’Església universal. Per tal de fer més fàcils i sostenibles les fases 
successives del camí, és important tractar de condensar els fruits de la pre-
gària i de la reflexió en una síntesi d’unes deu pàgines com a màxim. Si fos 
necessari per a contextualitzar-les o explicar- les millor, es podran adjuntar 
altres textos com annexos. Recordem que la finalitat del Sínode, i per tant 
d’aquesta consulta, no és produir documents, sinó «fer que germinin som-
nis, suscitar profecies i visions, fer florir esperances, estimular la confiança, 
embenar ferides, entreteixir relacions, ressuscitar una aurora d’esperança, 
aprendre els uns dels altres, i crear un imaginari positiu que il·lumini les 
ments, enardeixi els cors, doni força a les mans». [23]
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