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CONTINUAM CAMINANT JUNTS 

SOTA LA GUIA DE L’ESPERIT 

 
 
començam el curs pastoral 2022-2023. Ho feim amb l’esperança de tenir prest un nou pastor diocesà i 
intensificam la nostra pregària per a aquesta intenció. amb el col·legi de consultors hem programat els propers 
mesos en línia de continuïtat. Però no se’ns escapa que es viu un cert aire de provisionalitat, encara que 
procuram seguir endavant sense defallir fins a l’arribada del nou Bisbe de la diòcesi. 
 
ara no és el moment de posar en marxa un nou pla pastoral diocesà: però sí que podem revisar al llarg d’aquest 
curs les coses dutes a terme durant els darrers quatre anys, per anar madurant idees que puguin servir de base 
a la redacció d’una nova planificació que ja posarà en marxa el proper Bisbe amb els seus col·laboradors. 
 
L’últim curs ha estat marcat per la fase diocesana del sínode dels Bisbes. el treball dels grups va ser molt fecund 
i les conclusions coincideixen gairebé al cent per cent amb les quals es van aprovar a la fase nacional. es veu la 
mà de l’esperit que porta l’església per camins de comunió. 
 
Hem d’anar avançant en aquest caminar junts, inspirats pels grans principis eclesiològics del concili Vaticà II, 
mentre esperam les conclusions del sínode universal dels Bisbes que tindrà lloc a la tardor de 2023 i la publicació 
del document papal posterior. 
 
El poble de déu que pelegrina a Menorca està format pels laics, els ministres ordenats i la vida consagrada. els 
organismes parroquials, arxiprestals i diocesans tenen en si mateixos una estructura sinodal: la participació i la 
corresponsabilitat han d’estar sempre presents en la seva composició i en el seu funcionament. encara queda 
un llarg camí per recórrer en aquest camp. 
 
En aquesta etapa de la història els laics han d’anar assumint cada cop més els seus compromisos baptismals. 
tenen una vocació i una missió específica a l’església, vivint el sacerdoci comú dels fidels i propagant la fe amb 
el seu testimoni al mig del món. 
 
Deixem enrere definitivament el clericalisme. aquí no n’hi ha uns que manen i altres que obeeixen; aquí els laics 
no són els “ajudants” dels preveres. tots ens necessitam, tots formam l´església, tots ens enriquim. els ministres 
ordenats hem de ser sempre servidors del poble de déu i constructors de comunió. 
 
La vida consagrada suposa també un enriquiment per a la diòcesi. els carismes que l’esperit sant ha inspirat als 
fundadors, encarnats en els membres dels diferents instituts fan present Jesucrist que segueix passant entre 
nosaltres fent el bé i alliberant tothom del mal. 
 
Com veieu tenim un gran repte davant nostre. siguem constructors de comunió i de fraternitat, siguem llum de 
la terra i llum del món, mantinguem els llums encesos. l’esperança ha de vèncer el pessimisme. Vivint 
agermanats la nostra fe amb alegria superarem les dificultats i amb el nostre testimoniatge tots aquells que ens 
vegin i ens coneguin podran repetir el que es deia dels primers cristians: “mirau com s’estimen!” 
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