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300 anys Dedicació 
 

LA CATEDRAL, 
LLAR DE L’ESGLÉSIA DIOCESANA 

 
Benvolguts diocesans: 
 
La Catedral guarda una relació estreta amb l’Església Diocesana. En els texts litúrgics que parlen de 
la dedicació d’una església i l’aniversari de la mateixa es diu: 
“Vós santificau contínuament l’Església. Esposa de Crist, figurada en edificis visibles”. 
Com va dir Sant Joan Pau II en consagrar la catedral de l’Almudena, “l’església Catedral és el 
símbol i la llar visible de la comunitat diocesana” (15-6-1993). 
 
Abans de res, la Catedral és el lloc on es reuneix l’Església diocesana. La paraula “Església” 
procedeix del grec “ekklesia”, que significa “assemblea”, “convocació”. La Catedral és lloc on es 
reuneix “en el nom del Senyor” la “ekklesia”. En ella l’assemblea del poble de Déu que peregrina a 
Menorca celebra la seva fe, escolta la Paraula i és alimentada pels sagraments. Des de que l’any 
1795 va ser erigida en catedral, l’església de Santa Maria de Ciutadella va deixar d’estar destinada 
a acollir una comunitat particular de fidels, per convertir-se en la casa de tota la diòcesi.  És la 
“domus ecclesiae”, la casa de tota la nostra Església, la seva llar. 
 
A més, l’edifici material reflecteix la nostra història i la nostra cultura. De la mateixa manera que 
una casa reflecteix les característiques de la família que hi viu, també la nostra Catedral reflecteix 
el que és la nostra Església. El seu estil gòtic ens situa al segle XIV, quan va ser construïda; en les 
seves capelles hi veneram els sants relacionats amb la nostra Església; en les claus de volta i en els 
murs es reflecteixen les devocions del nostre poble. Destaca la capella major on trobam la imatge 
de la Verge de la Candelera, titular del temple. A la seva dreta hi ha la imatge de Sant Esteve, 
recordant que les relíquies van estar a la nostra illa al segle V, segons explica la carta que va 
escriure el bisbe Sever. A l’esquerra es situa Sant Joan Baptista, sant de gran devoció en tota l’illa. 
 
A aquesta Església hi formam part tots els cristians de Menorca. La carta de Pere diu que els 
creients han de ser les pedres vives que formin un edifici espiritual (cf. 1 Pe 2, 4). Per això l’edifici 
material és un símbol d’aquest edifici, molt més polit, que formam els cristians que vivim la nostra 
fe a Menorca. En el Cerimonial de bisbes es diu “l’església catedral per la majestat de la seva 
construcció, és signe d’aquell temple espiritual, que s’edifica en les ànimes i que resplendeix per la 
magnificència de la gràcia divina, segons diu l’apòstol Pau:” I som nosaltres aquest temples del 
Déu viu” (2Co 6, 16)”. La Catedral és símbol de l’Església visible de Crist, que en aquesta terra 
prega, canta i adora a Déu. 
 
Des de l’any 1939 a la nostra Catedral es reuneix la parròquia del Roser. Però, encara que la 
Catedral aculli els fidels d’una parròquia, la Catedral és per a tota la diòcesi. No és pels fidels que 
viuen al seu devora, sinó per a tots els cristians de Menorca. Tots els fidels cristians són 
“feligresos” de la Catedral. 
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