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SANT ANTONI PROPOSA I MAI IMPOSA 
 
 
Dimarts celebrarem la solemnitat del Patró de la nostra diòcesi, St. Antoni Abat. Moltes felicitats per a tots els 
menorquins i, molt especialment, als qui porten aquest nom, que són molts. 
 
 
2023 començà amb la Jornada Mundial de la Pau i voldria destacar algunes idees del missatge 
que el Papa Francesc dirigí a tot el món, amb motiu d’aquesta celebració: 
 
 
Després de passar per la crisi de la Covid-19 i de patir posteriorment el “virus” de la guerra, el Papa està convençut 
del següent: que ens necessitam els uns al altres; que una mirada atenta a la realitat ens porta a viure en 
fraternitat; que hem de posar el “tots junts” al centre de les nostres preocupacions i actuacions; que hem de ser 
més humils i austers, renovant el nostre sentit de la solidaritat; “que el virus de la guerra és més mal de vèncer 
que els virus que afecten a l’organisme, ja que no ens ve de fora, sinó de l’interior del cor humà corromput pel 
pecat.” 
 
 
Aquestes reflexions en afecten a tots en general i als menorquins en particular, perquè en el món de la 
globalització tot està interconnectat. Aquí trobam una ajuda per a superar el fort individualisme de la nostra 
societat, posant sempre el bé comú per damunt dels interessos particulars. 
 
 
Es tracta d’una crida a un canvi de criteris (conversió) i a la responsabilitat, tant des del punt de vista eclesial com 
de la societat civil, assumint els compromisos necessaris que ens permetin superar els reptes actuals. 
 
 
A l’Església, ajudats pel Papa Francesc, hem redescobert que la sinodalidat (caminar junts), forma part del nostre 
ésser, que és un element constitutiu i estructural. En la fase continental se’ns ha demanat el nostre parer sobre 
un document que recull a manera de síntesi les respostes de tot el món a les fases diocesana i nacional. Quan el 
mes d’octubre els bisbes es reuneixin a Roma contaran amb un document de treball com a punt de partida, 
elaborat a partir de les propostes de les diferents assemblees. La nostra va tenir lloc ahir al Seminari. 
 
 
La nostra Diòcesi, sota la intercessió de St. Antoni, ha treballat amb il.lusió i alegria aquest camí sinodal, que ens 
condueix a cercar el consens en les decisions, amb l’ajuda de l’Esperit, que sempre ens il.lumina i ens ajuda a 
créixer en la comunió i en la fraternitat, amb els de dins i amb els de fora. 
 
 
També faig una crida a la societat civil menorquina perquè siguem capaços de construir junts el nostre futur, 
cercant sempre a través del diàleg i la solidaritat allò que sigui millor per a tots. Les nostres arrels ens ho faciliten, 
perquè som, d’una banda, un poble obert i, de l’altra, ens sentim orgullosos de les nostres tradicions i conviccions. 
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