
Queridos diocesanos:
Cada Diócesis es la realización de la 

única Iglesia de Jesucristo en un lugar 
determinado y en un espacio humano. 
La Iglesia existe siempre de forma con-
creta, en el aquí y ahora, donde el cris-
tiano puede y debe vivir la relación con 
Dios en el contexto comunitario de los 
hermanos. Sólo en un lugar determina-
do se escucha la Palabra de Dios y se 
celebra la Eucaristía, como sólo entre 
personas de carne y hueso se hace real 
el amor. De esta manera la Iglesia se 
hace acontecimiento, se hace tangible y 
concreta.

En el Concilio Vaticano II se describe 
la Diócesis diciendo que es “una por-
ción (portio) del Pueblo de Dios que se 
confía a un obispo para que la apaciente 
con la colaboración de su presbiterio. 
Así, unida a un pastor, que la reúne en 
el Espíritu Santo por medio del Evangelio 
y la Eucaristía, constituye una Iglesia 
particular” (CD 11). En este texto se 
enumeran cuatro elementos constituti-
vos de la Iglesia Diocesana: el Espíritu 
Santo, el Evangelio, los sacramentos (y 

especialmente la Eucaristía) y el obispo. 
Los iremos viendo en los siguientes 
escritos.

Estos cuatro elementos hacen de la 
comunidad diocesana una manifesta-
ción plena de la Iglesia de Dios en la 
comunión de las Iglesias, pues en cada 
Diócesis “está verdaderamente presen-
te y actúa la Iglesia de Cristo una, santa, 
católica y apostólica” (CD 11). Estos 
elementos constitutivos fundamentan la 
Iglesia diocesana y la obligan a vivir esta 
comunión con las otras Iglesias: el con-
junto de los dones del Espíritu no se 
encuentra sino en el conjunto de las 
Iglesias; el Evangelio no es su propiedad 
privada, sino el objeto de una recepción 
y tradición; la Eucaristía hace de ellas un 
solo cuerpo; y el ministerio episcopal, 
lejos de encerrar a cada Iglesia en sí 
misma, expresa visiblemente la comu-
nión entre ellas.  

En el Misal Romano se contiene una 
hermosa oración por la Iglesia 
Diocesana, que conecta con esta doc-
trina del Concilio y en la que se enume-
ran también los elementos que consti-
tuyen una Diócesis. Os la transcribo, 
para que la recéis, como también suelo 
hacer yo.

Dios de amor,
que en cada una de las iglesias disemi-
nadas por el mundo
manifiestas la Iglesia una, santa, católi-
ca y apostólica;
haz que tu familia de la Diócesis de 
Menorca se una a su pastor,
y por el Evangelio y la Eucaristía
se congregue en el Espíritu Santo,
para que muestre la universalidad de 
tu pueblo,
y sea signo e instrumento
de la presencia de Cristo 
en el mundo.
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osé Luis Saborido Cursach es 
sacerdote Jesuita, actualmente 
reside en Zaragoza donde es 

director del Centro Pignatelli, insti-
tución cultural creada por la 
Compañía de Jesús.
Día 12 de octubre y en 
la Jornada de Formación para Catequistas que 
tendrá lugar en Monte Toro, hablará sobre: 
«Proponer la fe hoy. Dificultades y opor-
tunidades».

Padre José Luis. Probablemente muchos 
niños hoy cuando llegan el primer día a 
la catequesis, no hayan oído nunca 
hablar de Jesús. 
Es cierto, pero también es verdad que cada 
día más se acercan a solicitar los sacramentos 
familias que viven ya una auténtica vida cristia-
na, que saben lo que hacen y a los que hay que 
atender con sumo respeto y cuidado.
Para la mayoría, la primera comunión es más 
un  rito sociológico que un sacramento y esto 
es un problema de los padres. En la familia no 
se da ya, un “despertar religioso”, a no ser por 
la presencia de muchos abuelos y abuelas. 

¿Cómo afrontar el tema de la fe con 
estos niños?
La responsabilidad del  “despertar religioso” 
acaba revirtiendo en los catequistas. Esto supo-
ne que no se puede comenzar dando cateque-
sis, sino que hay que dedicar un tiempo a algo 
previo: ese “despertar religioso” o un “primer 
anuncio” de la fe. Y esto no puede realizarse sin 
contar con los padres, con quienes hay que 
llevar a cabo todo un delicado trabajo también 
de “primero” o “segundo anuncio” de la fe. 

En la ponencia habla de dificultades y 
oportunidades. ¿Cuáles son las princi-
pales dificultades? 
La principal dificultad es la que sobreviene 
con el cambio de época que estamos experi-
mentando. El régimen de cristiandad ha des-
aparecido del mapa. Ya no se es creyente o 
cristiano por herencia sino por elección. El 
acento, pues, está en el anuncio de la fe. Pero 
no tenemos experiencia de cómo hacerlo… 
Seguimos haciendo lo que ya hacíamos, con la 
consiguiente decepción, desánimo y cansan-
cio. Objetivos, lenguaje, contenidos… todo 
comienza a fracasar… La edad de los/as cate-
quistas es otro problema, y hasta el mismo 
papa lo dice: nos faltan catequistas más jóve-
nes… Y nos faltan comunidades que sean 
comunidades, y parroquias que sean comuni-
dad… Esto lo echan en falta especialmente 
los adultos que se bautizan y se tienen que 
integrar en la parroquia…

l’entrevista a...

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
DE LA DIÓCESIS

passant per la vida

JOSÉ LUIS SABORIDO 
CURSACH, S.J. (1)

† Francesc, Obispo de Menorca
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Diumenge XXVI de Durant l’Anyla paraula
de Déu

Vós sou el Déu que em salvau
evangeli i vida

Francesc Triay

Lectura del llibre del profeta Ezequiel
   18, 25-28

 El Senyor diu: “Vosaltres pensau: No va ben 
encaminada la manera d’obrar del Senyor. 
Poble d’Israel, escolta bé això que et dic: 
¿No és la vostra manera d’obrar, i no la 
meva, la que va desencaminada? Si el just 
deixa d’obrar el bé, comet el mal i mor; per 
culpa seva morirà. Però si el pecador es 
converteix, deixa de fer el mal i obra amb 
justícia i bondat, salvarà la seva vida. Només 
que reconegui el mal que havia fet i es con-
vertesqui, viurà i se salvarà de la mort.”

Salm responsorial   24
R: Recordau-vos, Senyor de la vostra 
pietat.

Lectura de la carta de sant Pau als 
cristians de Filips                          2, 1-5
Germans: Per tot el que trobau en Crist, de 
fortalesa d’ànima, d’amor que consola, de 
dons de l’Esperit, d’afecte entranyable i de 
comprensió, vos suplic que em doneu ple-
nament el goig de veure-vos units per uns 
mateixos sentiments i per una mateixa esti-
mació dels uns pels altres, unànimes i ben 
avinguts. No faceu res per rivalitat ni per 
vanaglòria. Mirau els altres amb humilitat i 
considerau-los superiors a vosaltres 
mateixos. Que ningú es guiï pels propis inte-
ressos, sinó que miri pels altres. Teniu els 
mateixos sentiments que heu vist en 
Jesucrist.
 
Lectura de l’evangeli segons
sant Mateu 21, 28-32

 En aquell temps Jesús digué als grans sacer-
dots i als notables del poble: “¿Què vos ne 
sembla? Un home que tenia dos fills, va dir 
al primer: Fill meu, vés a treballar a la vinya, 
avui. Ell respongué: No hi vull anar. Però 
després se’n penedí i hi anà. El pare digué 
això mateix al segon i aquest li respongué: 
Hi vaig totd’una, pare. Però no hi anà. ¿Quin 
d’aquests dos va fer el que el Pare volia?” Li 
responen: “El primer.” Jesús els diu: “Vos dic 
amb tota veritat que els publicans i les 
dones de mala vida vos passaran davant al 
Regne de Déu, perquè ha vingut Joan amb la 
missió d’ensenyar-vos un bon camí, però 
vosaltres no l’heu cregut, mentre que els 
publicans i les dones de mala vida sí que 
l’han cregut. I vosaltres, ni després de veure 
aixó, encara no us ne penediu ni voleu 
creure’l.”

Lectura de la profecía de Ezequiel 
18, 25-28

Así dice el Señor: «Comentáis: “No es 
justo el proceder del Señor.” Escuchad, 
casa de Israel: ¿es injusto mi proceder?, ¿o 
no es vuestro proceder el que es injusto? 
Cuando el justo se aparta de su justicia, 
comete la maldad y muere, muere por la 
maldad que cometió. Y cuando el malvado 
se convierte de la maldad que hizo y prac-
tica el derecho y la justicia, él mismo salva 
su vida. Si recapacita y se convierte de los 
delitos cometidos, ciertamente vivirá y no 
morirá.»

Salmo responsorial   24
R: Recuerda, Señor, que tu misericor-
dia es eterna.

Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Filipenses                2, 1-5
Hermanos: Si queréis darme el consuelo 
de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si 
nos une el mismo Espíritu y tenéis entra-
ñas compasivas, dadme esta gran alegría: 
manteneos unánimes y concordes con un 
mismo amor y un mismo sentir. No obréis 
por rivalidad ni por ostentación, dejaos 
guiar por la humildad y considerad siem-
pre superiores a los demás. No os ence-
rréis en vuestros intereses, sino buscad 
todos el interés de los demás. Tened entre 
vosotros los sentimientos propios de 
Cristo Jesús.

Lectura del santo evangelio
según san Mateo     21, 28-32

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
«¿Qué os parece? Un hombre tenía dos 
hijos. Se acercó al primero y le dijo: “Hijo, 
ve hoy a trabajar en la viña.” Él le contestó: 
“No quiero.” Pero después recapacitó y 
fue. Se acercó al segundo y le dijo lo 
mismo. Él le contestó: “Voy, Señor.” Pero 
no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que que-
ría el padre?» Contestaron: «El primero. » 
Jesús les dijo: «Os aseguro que los publi-
canos y las prostitutas os llevan la delante-
ra en el camino del reino de Dios. Porque 
vino Juan a vosotros enseñándoos el cami-
no de la justicia, y no le creísteis; en cam-
bio, los publicanos y prostitutas le creye-
ron. Y, aun después de ver esto, vosotros 
no recapacitasteis ni le creísteis.»

Avui resam en el salm de meditació: 
“Feu que conegui, Senyor, les vostres 
rutes, que aprengui els vostres camins. 

Encamineu-me en la vostra veritat, instruïu-me, 
perquè vós sou el Déu que em salveu; i cada 
moment espero en vós” (Sl 24, 4-5). Fem 
aquesta pregària de tot cor, disposats a 
acceptar que la Paraula del Senyor ens enca-
mini i instrueixi.

Quan, a l’Evangeli, Jesús planteja la neces-
sitat de conversió al poble d’Israel, per a 
nosaltres no ha de ser un tranquil·litzant, 
sinó que ens ha de dur a preguntar-nos: 
quina és la nostra actitud en el camí de la 
conversió? Doncs, sempre necessitam que el 
Senyor il·lumini la nostra manera de pensar, 
la nostra manera de fer, la nostra manera de 
viure. Escoltam, avui a l’evangeli, la paràbola 

dels dos fills que el pare envia a treballar, la 
resposta verbal de cada un d’ells i l’actitud 
vivencial. Resulta fàcil di si i després fer el que 
em dóna la gana. Com per exemple compro-
metre’s a educar en la fe els fills pels que s’ha 
demanat el Baptisme i després no dur a 
terme el compromís contret. Amb la boca 
s’ha dit si a Déu, però en la vida se li diu no.

Si no anam revisant cada dia la nostra 
manera de fer per viure en coherència, 
serem com el fill segon de la paràbola que diu 
si, però és no. Per això ens passaran el 
davant aquells que per la seva manera de 
viure, en principi han dit no, però quan se 
n’adonen de la seva equivocació vital, es 
penedeixen i canvien de manera d’actuar, es 
converteixen, tornen a Déu i fan la seva 
voluntat.

Demanar al Senyor que ens faci conèixer 
les seves rutes, és molt important en la nos-
tra vida per poder fer la seva voluntat. No 
tinguem por d’interioritzar la Paraula de 
Déu, doncs ella ens durà a una conversió 
personal i profunda, al llarg de tota la nostra 
vida.

Recordem ara aquelles paraules del nostre 
Mestre, Jesús: “No tot aquell qui diu: Senyor, 
Senyor, entrarà en el Regne del cel, sinó aquell 
que fa la voluntat del meu Pare del cel” (Mt 7, 
21). Això és el que agrada a Déu, que fem la 
seva voluntat, és el que exemplifica aquesta 
breu paràbola dels dos fills.

El Senyor convida a seure a taula amb Ell a 
publicans i pecadors, i avui també ens convi-
da a nosaltres si amb sinceritat reconeixem 
que necessitam ser salvats.

Cicle A
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En despertar i obrir els ulls, comença 
un nou dia. Una respiració profunda 
i pausada ens fa conscients que 

seguim vius i tenim davant nostre una nova 
jornada, una nova oportunitat de ser feliços 
i fer feliços els altres.

Aquesta primera respiració conscient 
pot ser una magnífica manera de trobar-nos 
amb Déu; una manera senzilla, simple i asse-
quible a tots. Respirar profundament diver-
ses vegades només obrir els ulls pot ser una 
porta oberta a la trobada amb Déu. Inspirar 
l’aire fresc del matí lentament deixant que 

entri en el nostre cos i l’ompli d’oxigen 
renovat; expirar l’aire calent deixant que 
allò pesat, allò gastat, allò passat... surti de 

nosaltres.
En el Gènesi, Déu apareix com el Déu-

Vida, que crea, que comunica la seva VIDA a 
través de l’alè. En el NT, Jesús ressuscitat 
bufa sobre els seus amics l’Esperit Sant i 
aquests es converteixen en persones noves, 
testimonis de la Resurrecció.

Cada matí pot ser una nova creació per 
a nosaltres si ens prenem uns minuts per 
respirar profundament i lentament, acollir la 
vida que se’ns regala, per agrair tot el que 
se’ns ha donat i ser testimonis del Déu de 
la Vida.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA
Salms de la 2a 

Setmana: 

Dg.1, XXVI de Durant 
l’Any: Ez 18, 25-28 / Sal 
24 / Fl 2, 1-11 / Mt 21, 
28-32.

Dl. 2, Els Sants Àngels 
de la Guarda (MO): Za 
8, 1-8 / Sal 101 / Mt 18, 
1-5. 10.

Dt. 3, Fèria: Za 8, 20-23 
/ Sal 86 / Lc 9, 51-56.

Dc. 4, Sant Francesc 
d’Assís (MO): Ne 2, 
1-8 / Sal 136 / Mt 18, 
1-5.

Dj. 5, Tèmpores d’ac-
ció de gràcies i de 
petició. Fèria major: Dt 
8, 7-18 / Sal 1Cr 29 / 
2Co 5, 17-21 / Mt 7, 
7-11.

Dv.6, Fèria: Ba 1, 15-22 
/ Sal 78 / Lc 10, 13-16.

Ds. 7, La Mare de Déu 
del Roser (MO): Ba 4, 
5-12. 27-29 / Sal 68 / 
Lc 10, 17-24.

Dg. 8, XXVII de Durant 
l’Any: Is 5, 1-7 / Sal 79 
/ Fl 4, 6-9 / Mt 21, 
33-43.

El primer alè
Ana Edo – germanes de la Consolació

Alguns altres autors argumenta-
ven, negant l’autenticitat, el fet 
que a cap lloc S. Agustí no parla-

va per res dels esdeveniments succeïts a 
Menorca. Ara sabem que tenia coneixe-
ment dels fets succeïts a Maó per les car-
tes de Consenci descobertes per J. Divjak 
ja fa més de vint anys.

Autors com Peter Brown tracten els 
fets de la Carta en termes d’estructures 
de poder local. Els jueus tenien el poder 
municipal i l’econòmic de Mago, un poder 
contaminat, que Sant Esteve, relíquies del 
qual arribaren al port de Maó, hauria aju-
dat a desfer. Aquesta presència hauria arri-

bat a crear un consens en una comunitat 
abans dividida. Brown es situa a la banda 
dels qui veuen la Carta de 
Sever relacionada amb les 
relíquies de Sant Esteve. 

També es situa en aquest 
grup D. Hunt (1982). 
L’aportació d’aquest darrer 
autor a l’estudi de la Carta 
és el fet d’incidir en que el 
relat es desenvolupi artificio-
sament al llarg de vuit dies, 
una vuitada litúrgica, posada 
en paral·lel a la vuitada pas-
qual, ja que Sever afirma que 

la conversió dels jueus de Maó fou com 
una Pasqua anticipada, abans del comença-

ment de la quaresma. Ens 
mostra com Sever fa la 
redacció del seu escrit per 
fer veure com Déu obra 
meravelles per mitjà de lo 
petit: una illa petita descrita 
com àrida i esquerpa, un 
bisbe novell acabat d’orde-
nar, uns cristians dèbils eco-
nòmicament. Són descripci-
ons exagerades que volen 
transmetre aquesta idea 
teològica.

Arguments d’autenticitat Josep Sastre

la carta de Sever de Menorca:
1600 anys (2)

onestàs?

“Michelangelo Merisi da Caravaggio se compro-
mete a pintar con todo el artificio que él 
sabrá, en la capilla de San Mateo, un cuadro 

que contenga la efigie e imagen de San Mateo “in actu 
escribiendi Evangeliu”, con la efigie e imagen también de 
un ángel a mano derecha “in actu dictare Evangeliu”, y el 
uno y el  otro, con los cuerpos enteros. Roma, febrero del 
año del Señor de 1602”.
Aquesta és sa part principal des contrac-
te que es responsables de s’església de 
Sant Lluís des francesos de Roma van 
redactar perquè es pintor Caravaggio 
-conegut amb aquest nom per haver nas-
cut, l’any 1571, en aquest  poblet des 
nord d’Itàlia, els hi fes una gran obra 
representant a Sant Mateu i un àngel. Es 
sant escollit, ho va ser perquè s’obra 
s’havia d’exposar a sa capella des carde-
nal Contarelli, de nom Mateu.
Es quadre, de 295x194 cm., és d’estil 
tenebrista (o sigui, que una forta llum fa 
ressaltar ses persones que emergeixen 
d’un fons molt fosc), i ens mostra dues figu-
res molt plàstiques i monumentals, d’un gran 
naturalisme, humanitat i, sobretot, molt enfora 

des personatges totalment idealitzats que era sa moda 
d’aquell temps.
Veiem al Sant mig assegut davant una taula, amb sa ploma 
a punt per escriure. Sa seva cara denota una solemne 
atenció mentre, a dalt, un meravellós àngel li va enumerant, 
amb es seus dits, es versets així com els hi va dictant. Sa 

composició està dissenyada en sentit ascendent;  de baix 
a dalt, zona a on hi trobem es preciosíssim àngel.
Voldria destacar d’aquesta Obra Mestra sa figura, 
sa meravellosa figura de s’àngel, ja que a vegades 
s’ha dit que en Caravaggio no va saber pintar 
aquest àngel volant que, diuen, sembla un acròbata  
de circ. A jo, personalment, me sembla que és una 
de ses més precioses representacions pictòri-

ques que s’han fet mai d’un àngel. De fet, 
conec a més d’una persona que quan ha 

de resar ho fa davant aquesta  emotiva 
i celestial imatge de s’àngel.
Crec que es pot resar davant qualsevol 
imatge que t’aporti pau interior. Si jo 
resés un poc més, també ho faria 
davant aquest àngel d’en Caravaggio.

CARLOS MASCARÓ
Pintor de Menorca

S’ÀNGEL DE SANT MATEU
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notícies nostres
Aquestes i altres notícies les podeu trobar a la pàgina web del Bisbat de Menorca

 Relleu

 

 Preparació de catequesi
Els catequistes de Ciutadella comencen el 
curs amb sessions quinzenals per a prepa-
rar la catequesi. Dilluns dia 2 d’octubre a 
les 20.30 h, al Seminari.

 Sant Francesc d’Assís
La festa del Titular de les parròquies de 
Sant Francesc ho celebraran: 
*Sant Francesc de Maó: Dia 4 a les 20 h, 
Celebració de l’Eucaristia, a continuació, 
bereneta.
*Sant Francesc de Ciutadella: Dia 4 a les 
19.30 h, celebració de l’Eucaristia i dia 7 a 
les 19.30 h, Celebració de l’Eucaristia-inici 
de curs de catequesi, després es compar-
tirà una bereneta.

 Premis Cooperació
Cope Menorca, farà entrega dels premis 
Cooperació 2017, en un acte a l’Ajunta-
ment de Maó, dissabte dia 7 d’octubre a 
les 19 h.

 Jornades EMD
Els Equips de la Mare de Déu de Catalunya 
i Balears celebraran a Menorca unes 
Jornades de formació per a responsables 
dels Equips. En alguns moments, també s’hi 
faran presents els integrants del moviment 
de Menorca. Com una reunió dels 
Consiliaris i la celebració de l’Eucaristia a 
Mª Auxiliadora. Dissabte i diumenge, dies 7 
i 8 d’octubre al Seminari Diocesà.

 Inici de curs CONFER
La Confer-Menorca tindrà la primera tro-
bada dissabte 7 d’octubre, a la casa de 
colònies de Sant Joan dels Vergers.
 

 Assemblea inici de curs de Mans 
Unides

Mans Unides celebrarà, el proper dissabte 
dia 7, una assemblea de principi de curs.

 Formació per a catequistes

agenda

El dissabte dia 2 de setembre, en presència 
del bisbe de Menorca Francesc Conesa, va 
tenir lloc el canvi de prevere de l’església 

de Sant Antoni abat de Ciutadella de Menorca, 
l’Hospital Geriàtric Municipal. En la celebració 
de l’Eucaristia es feu el canvi del prevere sor-
tint, Mn. Bartomeu Florit i el prevere entrant 
Mn. Cristòfol Vidal. Al final de la celebració es 
llegí un text del qual se’n destacà el següent: 
“Aquesta comunitat de residents i veïns de 
l’església de Sant Antoni abat, tenim a Mn. Bar-
tomeu Florit Coll, com a model d’estima i de-
voció a la figura de Jesucrist i el seu Evangeli. 

Tant si plovia, com si feia sol, durant 32 anys, era 
constant, dia rere dia, en els seus deures envers 
els feligresos. Gràcies per tots aquests anys i 
pel seu exemple constant”.

25 joves de la Parròquia de Sant Rafel 
han viscut el campament de final 
d’estiu coneixent Menorca 

i fomentant la convivència al casat des 
Pinaret, a Ciutadella. L’objectiu de l’ac-
tivitat ha esta conèixer una mica més 
el Camí de Cavalls de la nostra Illa en 
la ruta de Cala Galdana a Cala en Tur-
queta, i han profunditzat en els valors 
que emanen de la Llei Escolta durant 
els 3 dies de convivència del 8 al 10 de 
setembre.
El diumenge van acomiadar el campa-
ment amb una celebració de la fe com-

partida amb els pares i una bereneta conjunta 
amb totes les famílies.

La Parròquia de Sant Rafel tanca l’estiu amb un
Campament as Pinaret i de ruta per Menorca

 EL nostre Bisbe, amb el Papa Francesc

El passat dia 14 de setembre, el nostre Bis-
be Francesc Conesa va ser rebut pel Papa 
Francesc, juntament amb 115 bisbes de 

tot el món que han participat en el curs per 
Bisbes nous organitzat per la Congregació per 
als Bisbes. El curs s’ha desenvolupat a Roma del 
5 al 14 de setembre i ha tingut com a tema “El 
Bisbe, mestre del discerniment”. Després d’uns 
intensos dies de formació, van ser rebuts pel 
Sant Pare. En el seu discurs el papa va explicar 
que, per poder discernir, el Bisbe ha d’escoltar 
la veu de Déu, aprendre el seu llenguatge, per-

què el veritable protagonista del discerniment 
és l’Esperit Sant. Però també cal escoltar el po-
ble de Déu: què és el que diuen els preveres 
i diaques, els fidels i també tots els que volen 
oferir la seva ajuda. El Pontífex va convidar tam-
bé al “diàleg serè” i a no tenir por de modificar 
les pròpies opinions, deixant-se il·luminar pels 
germans bisbes, els sacerdots i els fidels laics, 
“perquè ells conserven l’olfacte de la veritable 
infal·libilitat de la fe que resideix a la Església: 
ells saben que Déu no disminueix en el seu 
amor ni oblida les seves promeses”.
Després del discurs, cada Bisbe va tenir l’opor-
tunitat de saludar personalment al Papa i diri-
gir-li unes paraules. Segons relata Mons. Conesa, 
després de presentar-se com Bisbe de Menor-
ca, li va dir que agraïa el seu ministeri i que en la 
seva Diòcesi seguíem el seu ensenyament i pre-
gàvem per ell, el que el Papa Francesc va agrair. 
Ha manifestat també el Bisbe de Menorca que 
en aquests dies viscuts a Roma han viscut una 
preciosa experiència d’Església. “Ha estat re-
confortant sentir la comunió de l’Església, que 
es realitza a la diversitat, tots units al successor 
de Pere”, ha declarat.


