
Como Administrador Diocesano 
durante la Sede Vacante me 
corresponde decir unas palabras 

de agradecimiento y de bienvenida.
En primer lugar gracias a Dios por cui-

dar siempre a su Iglesia. Durante este tiem-
po de Sede Vacante hemos experimentado 
y palpado la presencia amorosa del Dios, 
Uno y Trino, que nos ha sostenido con su 
amor,  coincidiendo este tiempo providen-
cialmente  con el Año de la Misericordia, 
que el Señor ha derramado copiosamente 
en nuestra querida Diócesis de Menorca.

En segundo lugar, gracias al Papa 
Francisco que se ha dignado proveer el 
gobierno pastoral de esta Diócesis en la 
persona de Mons. Francisco Conesa Ferrer. 
Estamos convencidos de que el Santo 
Padre no sólo ha buscado un candidato 
apto para el episcopado, sino al más idóneo 
entre los posibles para el pastoreo concre-
to en el aquí y ahora en esta porción del 
pueblo de Dios.  

Esta espera no se ha hecho larga por 
varios motivos: la continuidad de la progra-
mación pastoral preparada por nuestro 
anterior y querido Obispo, D. Salvador 
Giménez, las celebraciones diocesanas del 
Año de la Misericordia y la elección del 
objetivo para el presente curso, de acuerdo 
con la Ex. Ap. “Amoris Laetitia” del Papa 
Francisco: “Valorar, sostener y alentar las 
familias” (n. 5). 

En este contexto, el Colegio de 
Consultores con el Administrador 
Diocesano ha procurado en todo momen-
to aplicar una interpretación dinámica del 
principio “Sede vacante, nihil innovetur”, de 

manera que ahora puede presentar al 
nuevo Obispo, una comunidad diocesana 
unida, viva y organizada, que recibe con 
alegría sincera y profunda a su Padre y 
Pastor. 

La presencia en esta celebración de un 
grupo numeroso de Obispos, sacerdotes, 
diáconos, religiosos y seglares procedentes 
de diversas Diócesis de España, encabeza-
dos por el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo 
Metropolitano de Valencia, el Excmo. Sr. 
Nuncio de S.S. en España y el Excmo. Sr. 
Obispo de Orihuela Alicante, concelebran-
tes principales de la Ordenación, así como  
del Cardenal Arzobispo de Valladolid y 
Presidente de la CEE, nos llena de alegría a 
todos los menorquines, que les recibimos 
como Padres y hermanos en la fe.

También nos llena de gozo ver el nume-
roso grupo de autoridades y otras repre-
sentaciones de la sociedad, que pone de 
manifiesto el empeño de todos por alcan-
zar el bien común, respetando la autono-
mía de todos y buscando siempre la cola-
boración de unos y otros en este empeño.  

En esta bella Catedral hoy se pone espe-
cialmente de manifiesto  la comunión y la 
fraternidad en el seno de la Iglesia de 
Cristo. Hoy Mons. Francisco Conesa Ferrer 
toma el timón de esta pequeña y hermosa 
nave en medio del Mediterráneo; el Espíritu 
sopla y se despliegan sus velas  con el 
rumor siempre vivo de las palabras del 
Señor, repetidas generación tras genera-
ción: “Yo estaré con vosotros todos los 
días hasta el fin del mundo”.

Sobre la Cátedra, la bella imagen de la 
Virgen María que presenta a Jesús en el 
Templo. Sabemos que la devoción mariana 
está fuertemente enraizada en el hasta 
hace pocos días Rector de la Basílica 
Ilicitana. Que la Madre común nos una a 
todos en el amor y proteja siempre a nues-
tro Obispo Francesc y a toda la Diócesis 
de Menorca.

(Palabras de bienvenida en la Ordenación 
episcopal de Mons. Conesa, pronunciadas por 

el que ha sido hasta ayer Administrador 
Diocesano, Mn. Gerardo Villalonga)
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passant per la vida

P
ilar Aínsa Valls  (Maó 
1949) pertanyi a la 
Institució Teresiana (I.T.) 

Associació Internacional de 
Fidels Laics.
Pilar. Com i quan neix la 
seva idea de deixar 
Menorca i fer-se missio-
nera?
La meva fe ha estat culti-
vada des de petita, a casa, a l’escola, a la 
Universitat, he participat de grups de reflexió 
que em van ajudar a fer créixer la meva fe a la 
vegada que creixia com a persona, i a poc a poc 
em vaig trobar immersa en la tasca evangelitza-
dora de l’Església a traves de la I.T. he treballat 
com educadora a diferents llocs a la Península 
i darrerament fa 10 anys que visc a Caracas, 
Veneçuela. L’educació en tots els seus àmbits 
ha marcat la meva vida i donar gratis el que he 
rebut és el que m’omple la vida de sentit.
D´ençà quants anys és missionera a 
Veneçuela i quina labor esta fent allà?
D’ençà del 2006 vaig arribar a Veneçuela per 

l’any 1955 pretén tornar la dignitat a aquelles 

promoció humana, fent possible el diàleg entre 
la fe i les cultures, dins de la missió evangelit-
zadora de l’Església
La nostra manera de fer sempre ha estat impli-

cooperativament i dur-ho endavant entre tots. 
La situació sòcio-econòmica-cultural de 
Veneçuela d’uns anys cap aquí, està marcada 
per moltes situacions diverses que fan molt 
necessària la reconstrucció del teixit social, 
per tal de recuperar el protagonisme ciutadà. 
Podríem resumir-ho en unes paraules de Pedro 
Poveda, fundador de la I.T., que deia: “No obs-
tant tot el que vivim, tenim molta fe, molta 
esperança i no deixem de somiar; i fins i tot 
realitzem alguns somnis, fiats de la providèn-
cia.” 
El proper dia 21 participarà en la Jornada 
d’Infància Missionera a Ciutadella. Quin 
objectiu té una Jornada d´Infància 
Missionera?
Els fillets i filletes són els protagonistes d’aques-
ta jornada d’ençà fa molts anys, i s’ha convertit 
en una xarxa de solidaritat dels fillets per als 
fillets, durant aquest darrer advent els hem vist 
com a “sembradors d’estrelles” i qui millor que 
ells per donar a conèixer Jesús a d’altres 
fillets?, i moure la solidaritat de tothom envers 
aquells que més ho necessiten.
Què els explicarà als infants?
Rallar amb els infants és tota una aventura, la 
seva espontaneïtat, la lògica, l’entusiasme, els 
somnis es troben en estat pur, i els recomana-
ria que no perdin mai aquestes qualitats, que 
coneguin cada dia més i millor a Jesús i el donin 
a conèixer als altres; ells són els qui coneixen 
el millor “llenguatge” entre infants i els qui 
poden motivar la solidaritat de tothom perquè 
cap fillet es quedi sense conèixer Jesús i sense 
tot allò que necessita per viure amb dignitat. 
Seguiu sent “sembradors d’estrelles” sempre i 
a tot arreu.

Toni Olives

l’entrevista a...

PILAR AÍNSA VALLS
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Diumenge II de Durant l’Anyla paraula

de Déu

Testimonis de l ’Amor de Déuevangeli i vida
Francesc Triay

Lectura del llibre del profeta Isaïes   
49, 3. 5-6

 El Senyor em digué: “Ets el meu servent, 
estic orgullós de tu.” El Senyor m’ha format 
des de les entranyes de la mare perquè fos 
el seu servent i fes tornar el poble de 
Jacob, li reunís el poble d’Israel; m’he sentit 
honorat davant el Senyor, el meu Déu ha 
estat la meva glòria; però ara ell em diu: “És 
massa poc que siguis el meu servent per a 
restablir les tribus de Jacob i fer tornar els 
supervivents d’Israel; t’he fet llum de tots 
els pobles perquè la meva salvació arribi 
d’un cap a l’altre de la terra.”

Salm responsorial   39
R: Jo us dic: “Déu meu, vull fer la vos-

tra voluntat.”

Lectura de la 1ª carta de sant Pau

als cristians de Corint    1, 1-3
 Pau, que per voluntat de Déu ha estat cri-
dat a ser apòstol de Jesucrist, i el seu germà 
Sòstenes, a la comunitat de Déu que és a 
Corint, als santificats en Jesucrist, cridats a 
ser-li consagrats, en unió amb tots els qui 
pertot arreu invoquen el nom de Jesucrist, 
el nostre Senyor i el d’ells. Vos desig la grà-
cia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de 
Jesucrist, el Senyor.

Lectura de l’Evangeli segons

sant Joan             1, 29-34
 En aquell temps, Joan va veure que Jesús 
venia i digué: “Mirau l’anyell de Déu, que 
pren damunt ell el pecat del món. Es 
aquell de qui jo deia: “Després de mi ve un 
home que m’ha passat davant, perquè, 
abans que jo, ell ja existia.” Jo no sabia qui 
era, però vaig venir a batiar amb aigua 
perquè ell és manifestàs a Israel.” Després 
Joan testificà: “He vist que l’Esperit baixa-
va del cel com un colom i reposava 
damunt ell. Jo no sabia qui era, però el qui 
m’envià a batiar amb aigua em digué: 
‘Aquell sobre el qual veuràs que l’Esperit 
baixa i reposa, és el qui batia amb l’Esperit 
Sant.’ Jo ho he vist, i don testimoni que 
aquest és el Fill de Déu.”

Lectura del libro de Isaías    49, 3. 5-6
Me dijo el Señor: «Tú eres mi siervo, Israel, 
por medio de ti me glorificaré». Y ahora 
habla el Señor, el que me formo desde el 
vientre como siervo suyo, para que le 
devolviese a Jacob, para que le reuniera a 
Israel; he sido glorificado a los ojos de 
Dios. Y mi fuerza era mi fuerza: «Es poco 
que seas mi siervo para restablecer las tri-
bus de Jacob y traer de vuelta a los super-
vivientes de Israel. Te hago luz de las nacio-
nes, para que mi salvación alcance hasta el 
confín de la tierra».

Salmo responsorial   39
R: Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad.

Comienzo de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios 1, 1-3
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo 
por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro 
hermano, a la Iglesia de Dios que está en 
Corinto, a los santificados por Jesucristo, 
llamados santos con todos los que en cual-
quier lugar invocan el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: 
a vosotros, gracia y paz de parte de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

Lectura del santo Evangelio
según san Juan           1, 29-34
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que 
venia hacia él, exclamó: «Este es el Cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Este es aquel de quien yo dije: “Tras de mí 
viene un hombre que está por delante de 
mí, porque existía antes que yo.” Yo no lo 
conocía, pero he salido a bautizar con agua, 
para que sea manifestado a Israel». Y Juan 
dio testimonio diciendo: «He contemplado 
al Espíritu que bajaba del cielo como una 
paloma, y se posó sobre él. Yo no lo cono-
cía, pero el que me envió a bautizar con 
agua me dijo: “Aquél sobre quien veas bajar 
el Espíritu y posarse sobre él, ése es el 
bautiza con Espíritu Santo.” Y yo lo he visto, 
y he dado testimonio de que este es el Hijo 
de Dios».

“Jo ho he vist, i don testimoni que 
aquest és el Fill de Déu” (Jn 1, 34), 
aquestes paraules de Joan 

Baptista donen testimoni de Jesús, ja que 
ell diu: «He vist que l’Esperit baixava del cel 
com un colom i es posava damunt d’Ell. Jo no 
sabia qui era, però el qui m’envià... em digué: 
“Aquell sobre el qual veuràs que l’Esperit 
baixa i es posa, és el qui batiarà amb l’Espe-
rit Sant”» (Jn 1, 32-33). Segons aquest tes-
timoni que acabam d’escoltar de Joan, 
nosaltres hem estat batiats amb el baptis-
me de Jesús, per tant amb l’Esperit Sant.

Hem d’estar sempre atents per desco-
brir la presència del Senyor entre nosal-
tres per ser-ne els seus testimonis. El 
testimoni de Joan ens empeny a voler 
conèixer Jesús, doncs si ell que no el 
coneixia, pel fet de veure que sobre Jesús 
hi baixa l’Esperit Sant, en dóna testimoni, 

nosaltres que hem estat batiats amb l’Es-
perit Sant hi estem més obligats.

Pau ens diu a la segona lectura: “Als san-
tif icats en Jesucrist, cridats a ser-li consa-
grats,... us desitjo la gràcia i la pau de Déu, el 
nostre Pare, i de Jesucrist el Senyor” (Co 1, 
2b-3), aquest desig de Pau, ha de ser sem-
pre el nostre vers els germans, tots els 
homes i dones d’arreu del món. Encara 
que ells no tenguin la sort de conèixer 
Jesús, perquè ningú els hi ha anunciat, o 
perquè algú ha prohibit aquest anunci en la 
seva terra, o perquè ara no està ben vist 
que es faci aquest anunci i, ens sigui moral-
ment més difícil donar-ne testimoni, són 
germans nostres.

Tinguem present que el profeta Isaïes 
diu del descendent de David: “T’he fet llum 
de tots els pobles perquè la meva salvació 
arribi d’un cap a l’altre de la terra” (Is 49, 6). 

Aquest descendent de David és Jesús i, 
amb Ell nosaltres, que pel baptisme de 
l’Esperit Sant, i per paraules del mateix 
Jesús, som llum del món (cfr Mt 5, 15), 
afegeix: “Que brilli igualment la vostra llum 
davant la gent; així veuran les vostres bones 
obres i glorif icaran el vostre Pare del cel” (Mt 
5, 16). Les nostres obres han de manifes-
tar que coneixem Jesús i, volem l’amor del 
Pare per a tots els homes, sense distinció 
de cap casta, per això ens ha enviat el seu 
Fill i, ens envia a nosaltres.

Per a donar aquest testimoni necessi-
tam que el nostre esperit estigui ben ali-
mentat, i això Jesús ho sap, per això una 
vegada més ens convida a seure a Taula 
amb Ell, per ser Ell mateix l’aliment de la 
nostra vida amb la seva Paraula i amb els 
seu Cos i la seva Sang entregada per nos-
altres.

Cicle A
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E l capítol quart i el cinquè són fonamentals 
en l’Exhortació del Papa Francesc. En ells 
lliga el matrimoni a l’amor, i l’amor a la 

fecunditat i a la vida. Sense l’amor i la seva vivèn-
cia plena, tot el demés perd sentit. A les Sagrades 
Escriptures podem trobar moltes referències a 
l’amor com a expressió de Déu. Diu Sant Joan 
(4:8): “Qui no estima no coneix Déu, perquè Déu 
és amor”. Cita el Papa l’anomenat himne a la 
caritat, escrit per Sant Pau als Corintis. Ens 
adverteix abans, que la paraula amor és una de 
les més utilitzades, però també de les més desfi-
gurades. Podem desvirtuar i degradar les parau-
les quan els hi fem perdre el seu sentit original i 
les prostituïm. O les emprem buides de contin-

gut per a les nostres finalitats egoistes. La família 
cristiana vol ser experiència i testimoni de fe, en 
un món ple de materialisme on podem trobar 
exemples de tots els pecats capitals. I on el pecat 
s’ha banalitzat o acceptat com a realitat inevita-
ble contra la qual, no val la pena lluitar. Però si 
volem seguir el missatge evangèlic no podem 
restar indiferents ni acomodar-nos a unes ten-
dències que ens degraden i embruteixen com a 
persones. Els matrimonis creients han de lluitar 
cada dia contra la peresa, l’enveja, la supèrbia, la 
ira... com diu Sant Pau: l’amor no té enveja, no 
s’irrita, no cerca el seu propi interès...
Anem a trobar l’amor autèntic: no en sortirem 
defraudats. 

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Salms de la 2a Setmana: 

Dg. 15, II de durant l’any: Is 49, 
3. 5-6 / Sal 39 / 1C 1, 1-3 / Jo 1, 
29-34.

Dl. 16, Fèria: He 5, 1-10 / Sal 
109 / Mc 2, 18-22.

Dt. 17, Sant Antoni abat (S): 
Sir 2, 1-5 / Sal 111 / Rm 8, 31b-
32.35.37-39 / Mt 19,21.27-29

Dc. 18, Fèria: He 7, 1-3. 15-17 / 
Sal 109 / Mc 3, 1-6.

Dj. 19, Santa Agnès, verge i 

màrtir (MO): He 7, 25_8, 6 / Sal 
39 / Mc 3, 7-12.

Dv. 20, Sant Sebastià (MLL): 
He 8, 6-13 / Sal 84 / Mc 3, 13-19.

Ds. 21, Sant Fructuós, bisbe i 

màrtir, i sants Auguri i Eulogi, 

diaques i màrtirs (F): He 9, 2-3. 
11-14 / Sal 46 / Mc 3, 20-21.

Dg. 22, III de durant l’any: Is 9, 
1-4 / Sal 26 / 1C 1, 10-13 / Mt 4, 
12-23.

L’ a m o r  e n  e l  m a t r i m o n i

Secretariat Diocesà de la família

l’alegria de l’amor (18)

Els estudiants saben bé que a les universitats no 
es regala res, han de treballar, cercar, llegir, 
repetir exercicis, fer pràctiques. S’han de suar 

la seva carrera. 
La pregària és també per qui se la treballa. En la 
pregària comptam sempre amb el recolzament de 
l’Esperit, en una íntima i preciosa sinèrgia, cosa que 
no estalvia gens ni mica el que hem d’aportar de la 
nostra part. L’oració no té trucs. Però és necessari 
aprendre’n sempre. I s’aprèn de manera senzilla: 
PREGANT, un dia i un altre dia. També veient i 
acceptant el testimoni d’aquelles persones que en 
tenen experiència: veure com preguen, què diuen, 
com vencen les dificultats... i s’aprèn a poc a poc 
com s’aprenen totes les coses importants de la 
vida.

A vegades diem: “no tenc temps”, i és açò una raó 
digne d’una persona creient? Pel que ens agrada o 
considerem important, solem trobar un forat al 
llarg del dia ¿serà que pregar no és una qüestió 
important?
També deim: “no en tenc ganes”, “no em ve de gust”. 
Que açò ens passi algun dia és ben normal, poden 
influir-hi diversos factors com cansaments, preocu-
pacions, arideses... però no habitualment. L’amistat 
que s’exercita només quan a algú li abelleix no pot 
arribar massa lluny. El mateix passa amb l’oració.  Si 
només preguem quan en tenim ganes o tenim pro-
blemes, potser estem fent de l’oració un acte ego-
ista. Siguem sincers, destapem les nostres excuses, 
coneguem els nostres subterfugis. I demanem com 
els deixebles: Senyor, ensenya’ns a pregar (Lc 11,1).

Per Sant Antoni d’enguany, es celebren els 25 
anys de la inauguració de la reforma del 
Geriàtric Municipal, conegut popularment com 

a “l’Hospital” de Ciutadella.
El títol que encapçala aquest escrit vol 
dir que, abans d’aquests 25 anys, l’edifici 
ja duia segles d’existència.
L’any que figura al  seu enfront, indica 
1894, és quan es va fer l’ampliació de la 
porxada que dóna a la plaça, gràcies a 
una donació que va fer el Canonge Moll, 
però l’edifici en si és molt més antic.
Primer de tot va ser una ermita dedica-
da a Santa Rosalia. Més tard els frares 
antonians s’hi instal·laren i dedicaren 
l’església al sant ermità. En el mateix 
edifici hi havia el convent, l’església i una 
hostatgeria, perquè hi poguessin roman-
dre els qui arribaven a Ciutadella quan ja 

havien tancat les murades.
Actualment, tot i no sortir mai als programes oficials, 
s’hi segueix celebrant l’Eucaristia en el dia del seu 

titular, Sant Antoni abat, patró de 
Menorca, però no només aquest dia, 
sinó durant tot l’any. Una celebració 
que sempre ha estat apreciada per 
molts de vesins d’aquest rodol que han 
vingut a visitar el patró menorquí al 
llarg de tot l’any.
Per tant, com cada any, i ja en fa molts, 
el dia de Sant Antoni abat, aquesta plaça 
i aquest edifici, tornarà a honorar el 
sant, celebrant l’Eucaristia a la seva 
església, en dia tan assenyalat.
Sant Antoni abat, patró de Menorca, 
pregau per nosaltres.

Joan Taltavull

25 anys amb segles d’història

Un treball  de conjunt

Gadi O.S.C.

compartir la pregària
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Sense un laïcat madur
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 SANT ANTONI 2017
Horaris de les Celebracions:

* Catedral de Menorca. 11 h, 
Eucaristia presidida pel Bisbe Mns. 
Francesc Conesa. A continuació 
Processó dels “Tres Tocs”.
*Parròquia de Sant Francesc de 
Ciutadella, a les 17 h, benedicció 
d’animals davant el Casino 17 de 
Gener.
*Parròquia sant Cristòfol des Migjorn 
Gran: 10 h, benedicció dels animals. 
10.30 h, Missa major.
* Parròquia de Sant Martí des 
Mercadal: 12’30 h, Eucaristia. A conti-
nuació benedicció dels animals.
* Parròquia de Sant Antoni de Fornells, 
11 h Eucaristia. A continuació bene-
dicció dels animals a la Pl. de l’Església.
* Parròquia de Sant Antoni de Maó: 
Dia 16 a les 17’30 h, sortida de la 
imatge de sant Antoni dels locals de 
l’Associació de Veïns acompanyat pels 
gegants de Llucmaçanes i la Banda de 
cornetes i tambors de la confraria de 
sant Pere. 18 h, rebuda de la imatge a 
la Parròquia. 18’15 h, típica torrada al 
pati de la parròquia i vetllada de glo-
sats.
* Maó: La Missa serà a la Parròquia de 
Sant Antoni a les 11 h, i acabada 
aquesta es davallarà pel carrer Vassallo 

Moreres, on sobre les 12 h es farà la 
benedicció d’animals. Després es con-
tinuarà pel Cós de Gràcia per acabar 
la processó a la Concepció.
* Parròquia de Sant Climent: 9’30 h, 
Eucaristia. A les 10 h, benedicció dels 
animals.
* Parròquia de Sant Lluís: 10 h, 
Eucaristia, a continuació benedicció 
dels animals.
* Parròquia Mare de Déu del Roser 
des Castell: 11 h, Eucaristia. A conti-
nuació benedicció dels animals.

 XXIV APLEC MISSIONER
Amb el lema: “Segueix-me”, els 
Secretariats diocesans de Missions i 
catequesi organitzen el XXIV Aplec 
Missioner. 
Dissabte 21 de gener de 2017, al 
Teatre Salesià (Ciutadella). La concen-

salesià a les 10:45 h. Celebració i 
festa:  A les 11 h.

agenda

El passat dissabte dia 7 de gener,  en 
una festiva i brillant celebració de tota 
l’Església de Menorca, el nou bisbe  

Mons. Francesc Conesa, va rebre la consa-
gració episcopal i va prendre possessió, ini-

de benvinguda en la qual va exposar amb 
claredat quins són els seus objectius.

El full de ruta del prelat s’articula al vol-
tant del servei a l’Església diocesana, l’evan-
gelització i donar un fort impuls al paper 
dels laics: “és l’hora dels laics”, va asseve-
rar, després de manifestar, des de la càtedra 
de Sever, que “d’una manera molt especial 
compto amb els fidels laics; estic convençut 
que sense un laïcat madur no es pot formar 
plenament una diòcesi”.

La cerimònia va combinar el seu profund 
significat i simbolisme religiós amb diversos 
moments de viva emoció i alegria, subratllats 
pels aplaudiments dels fidels procedents de 

totes les parròquies de l’illa reunits entorn 
del clergat diocesà, les dignitats eclesiàsti-
ques desplaçades expressament a Menorca 
i una àmplia representació del presbiteri 
d’Oriola-Alacant. I també una bona repre-
sentació d’autoritats civils de tota la illa.

L’administrador diocesà, Gerard Villallonga, 
va pronunciar unes paraules de benvinguda; 
es va donar lectura a un comunicat de felici-
tació del nunci Fratini, i la Capella Davídica, 
dirigida per Isabel Juaneda, va interpretar els 
cants. Participaren en l’ordenació vint bis-
bes. Entre ells els dos anteriors titulars de la 
diòcesi, Joan Piris i Salvador Giménez; i l’au-
xiliar de Barcelona i administrador apostò-
lic de Mallorca, Sebastià Taltavull. Finalment 
no van acudir el nunci apostòlic, Renzo Fra-
tini, i el bisbe de la Seu d’Urgell i copríncep 
d’Andorra, Joan Enric Vives Sicília.

En la seva homilia, el cardenal arquebisbe 
Antonio Cañizares va afirmar que «no po-
dem excloure Crist de la història dels ho-
mes, ja que significaria anar contra el mateix 
home» i va afegir que «és l’hora de la mis-
sió, l’anunci de Crist i de la proclamació de 
la fe». Va subratllar que «a qui li falta Déu, li 
falta tot, viu en la major de les indigències 
o pobreses».
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