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La Congregació per als Bisbes és l’estament vaticà que selecciona els nous bisbes abans de l’aprovació papal, i també
organitza la visita Ad Limina, que fan cada cinc anys els bisbes a Roma. El prefecte de la Congregació, cardenal Marc Ouellet,
va visitar recentment el Monestir de Montserrat, on va comprovar “la presència molt palpable de la devoció a la Santíssima
Verge, un lloc que va ser tan significatiu per a Sant Ignasi de Loiola, que fou un gran admirador de Santa Maria”.

Quines qualitats ha de tenir un bisbe?
L’any 2014, el Papa ens va fer un discurs sobre la figura del bisbe. Va insistir, sobretot, que el bisbe ha de ser testimoni de la
resurrecció, portador del misteri de Crist amb alegria. Com va escriure a Evangelii Gaudium: “Els bisbes han de ser apòstols de
la misericòrdia, propers al poble, no distants, amb capacitat d’acompanyar, de comprendre i de caminar amb el poble. Són els
primers mestres de la fe a la seva diòcesi. I cal que el seu contacte amb els sacerdots sigui font de confiança i de compromís”.

Com es prepara una visita Ad Limina?
Entre sis i vuit mesos abans de fer-la, els bisbes reben un qüestionari a través del qual han d’informar sobre l’estat de la seva
Església local. El sentit de la visita és, sobretot, enfortir la vinculació amb el Papa. També és bo dialogar amb les
Congregacions de la cúria romana, perquè així trobem maneres de millorar. Per a nosaltres, és important dialogar amb les
esglésies particulars.

Quin missatge transmet el Papa als bisbes?
Francesc dona un impuls missioner molt fort a l’Església. Posa els pobres en el centre d’atenció; és una manera de
demanar-nos ser missioners. La missió comença amb la caritat, i la paraula que acompanya la caritat té el seu efecte de
conversió i de transformació del món.
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