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SALUTACIÓ AL POBLE DE DÉU 
QUE PEREGRINA A MENORCA 

 
Hem iniciat un nou període a la vida de la nostra Església dioce sana, anomenat “seu vacant”. El Col.legi de 
Consultors m’ha elegit com a Administrador Diocesà. En acceptar aquesta responsabilitat ho faig mogut 
únicame pel desig de servir, recordant les paraules de Jesús: “no he vingut a ser servit, sinó a servir i donar la 
meva vida com a rescat per tothom” (Mt 20, 28). Compt amb la vostra pregària per poder dur a terme aquesta 
missió. 
 
Pens que el més important en aquest temps és la pregària de tots, a nivell personal i comunitari, perquè el 
Senyor ens enviï com més prest millor un nou Bisbe que guiï aquest “petit ramat” com a Pastor propi. 
 
Unes paraules d’agraïment a Mons. Francesc Conesa Ferrer que, des de dissabte passat, és Bisbe de Solsona. 
Els seus cinc anys a Menorca han estat una benedicció per a la Diòcesi. Seguirem pregant per la seva persona i 
intencions en aquesta nova missió que l’Església li ha encomanat. 
 
El dret canònic ha encunyat un principi general per a aquest període: “Seu vacant, nihil innovetur”, és a dir, que 
res no es modifiqui durant el període de seu vacant. En circumstàncies semblants, fa set anys, ja vaig explicar 
que el significat d’aquesta expressió no fa referència a paralització ni immobilisme, sinó a continuïtat. Hi posaré 
alguns exemples. 
 
Esteim portant a terme la fase diocesana del Sínode dels Bisbes, precisament sobre la “sinodalitat”. Aquest 
procés, com és natural, seguirà endavant tal com estava programat. Seguirem “caminant junts”, aportant els 
nos tres punts de vista i escoltant amb humilitat els altres. D’aquesta manera, participant tots, es veurà 
reforçada la comunió i ens convertirem en “deixebles missioners” d’una Església en sortida, a la llum d’allò que 
ens inspira l’Esperit Sant en el moment actual. 
 
Finalitzam el quart curs del pla pastoral sota el lema “Una Església que surt a anunciar l’Evangeli”. No és moment 
adequat per emprendre un nou pla pastoral, ja que aquesta missió correspondrà al nou Bisbe. Tot i això, durant 
la seu vacant podem ava luar el que s’ha dut a terme i reforçar els seus objectius amb algunes accions que 
podrien programar-se per al proper curs. 
 
Havent cessat el Consell Presbiteral i el Consell Pastoral Diocesà, roman com a òrgan consultiu el Col.legi de 
Consultors que m’ha escollit. Amb ells anirem revisant i programant en línia de continuïtat, tot espe rant el nou 
Pastor. Record que a l’última seu vacant em vaig sentir totalment recolzat per aquest organisme i l’activitat 
pastoral no se’n va ressentir ni va alentir. 
 
I una preocupació que port al cor: les vocacions sacerdotals. Estic segur que el Senyor ens beneirà amb aquesta 
gràcia, però hem de preparar el terreny perquè sigui una bona terra on la llavor doni fruit abundant. Aquest 
camp abonat són les famílies cristianes, les parròquies i les comunitats. Déu no ens abandonarà si vivim i 
transmetem amb goig la nostra fe i la seva crida trobarà una resposta generosa als joves que la rebin. 
 
Ens posam tots de nou sota la intercessió de la Mare de Déu del Toro, la nostra Patrona. 
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