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EL SIGNIFICAT DE LA CÀTEDRA EPISCOPAL 
 
Benvolguts diocesans: 
 
 
En el “Cerimonial de bisbes” es resumeixen en tres els significats que té la càtedra episcopal: és 
“signe del magisteri i de la potestat del pastor de l’Església particular, com també signe d’unitat 
dels creients en aquella fe, que el bisbe anuncia com a pastor del ramat” (n. 42).  
 
En primer lloc és signe del magisteri del bisbe. Des de la càtedra el bisbe realitza el servei 
d’interpretar autènticament l’Evangeli que, des de la seva ordenació, pesa sobre les seves 
espatlles. Va recordar el Concili que “entre les funcions principals del bisbe destaca l’anunci de 
l’Evangeli” (LG 25); “el bisbe reuneix a la seva Església en l’Esperit Sant per mitjà de l’Evangeli I de 
l’Eucaristia” (CD 11). 
 
En segon lloc, la càtedra és signe de la potestat del pastor de la diòcesi. Des d’allà el bisbe 
presideix com a successor dels apòstols, l’Església local. Des de la càtedra el bisbe guia i governa 
l’Església diocesana, ensenya la vida de fe i la doctrina de l’Església i presideix les celebracions 
litúrgiques. 
 
Finalment, la càtedra vol dir la unitat dels creients en la fe apostòlica que anuncia el bisbe. Qui 
s’asseu a la càtedra és garant de la fe de l’Església. La càtedra, posada al centre del presbiteri, és 
un signe sensible de que l’Apòstol continua present en la nostra Església de Menorca. El bisbe, en 
ocupar la càtedra, garanteix una doble comunió: la de tots els fidels de l’Església diocesana entre 
ells i la comunió de tots amb la tradició apostòlica. 
 
Sant Joan Pau II, en la seva Exhortació Apostòlica sobre el ministeri dels bisbes, “Pastores gregis” 
explica un altre significat de la Càtedra, que està present en el món oriental. Per a la tradició de 
l’Església d’orient la càtedra episcopal recorda l’autoritat paterna de Déu (n. 7). En la tradició 
antiga de l’Església, el bisbe és imatge del Pare per a tots els diocesans, als que ha de conduir fins 
a la salvació. “Quan està assegut en la seva càtedra, el bisbe es mostra davant l’assemblea dels 
fidels com qui presideix in loco Dei Patris” (n. 34). 
 
La importància i dignitat de la cátedra queda subratllada si consideram que en ella només s’hi 
asseu el bisbe. Un preveré que celebri l’Eucaristia a la Catedral mai ocuparà la càtedra sinó una seu 
des de la qual “presideix la funció litúrgica i guia la pregària del poble sant de Déu” (Ritual 
benediccions, n. 936). La seu expressa la funció de presidència, però la càtedra és signe de la 
successió apostòlica. Per això, tot prevere ocupa la seva seu i presideix la litúrgia estant en 
comunió amb la cátedra del bisbe. Totes les seus de la diòcesi tenen el seu punt de referència en 
la càtedra de la Catedral i són signe de la col· legialitat del presbiteri entorn del seu bisbe. 
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