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L'Església – llevat d’integració per a la societat (Gal 03:28) 

Cada país té els seus propis himnes, i després uns favorits entre elles que 

canten els fidels agrada especialment i abundant. Un dels himnes més 

populars en els països de parla alemanya es diu "Una casa plena de 

glòria." Es tracta de l’Església i, sovint es canta a les festes de l’Església. 

El Papa Joan Pau II havia cantat  aquesta cançó. Durant una visita als 

bisbes alemanys a Roma, el Papa va confessar una vegada que la melodia 

d’aquesta cançó és molt propera per ell. Mirant cap enrere en les seves 

tres peregrinacions a Alemanya, els bisbes alemanys que literalment diu: 

"Estimats germans! No triaria aquesta idea de confiar en res sense tu ... 

Mogut per moltes impressions, especialment la melodia d’una cançó està 

en mi dedicada, els creients han cantat amb fervor: "Una casa plena de 

glòria que sobrepassa tot país he aquí ...". Per aquesta alegria himne a 

parlar a l’Església i també l’orgull de ser part d’aquesta església ". 

"Per ser, són l’alegria i l’orgull de l’Església" - el que se sent quan els 

cristians de l'Europa d’avui? La retroalimentació que es rep en la 

preparació d’aquest Col·loqui i en el que he fet el discurs d’obertura el 

dilluns són, en aquest sentit. No es van sentir repugnància i por per un 

motiu o un altre país europeu, a què es comprometin públicament com a 

cristià - per no parlar d’un amor que s’expressa públicament per l'Església 

en conjunt. Contrast total amb l’himne i la melodia que té el penúltim 

Papa. En ell l’Església és descrita com una casa majestuosa que es destaca 

del seu entorn i és visible des de lluny. Es tracta de "pedra fonamental" del 

"mestre la mà de Déu" del que és una al·lusió a les paraules de Jesús a 

Pere en l’evangeli de Mateu: "Tu ets Pere, la Roca, i sobre aquesta pedra 

edificaré la meva Església i les portes de l’infern no la destruiran."(Mt 

16:18). Al final de cada cor de lloança, comunió en la fe i seguretat en Déu 

uneix: 

"Déu, us lloem! Déu, us lloem! 

Oh anem a casa teu, 



a tots fora de perill. " 

Es revela el rerefons històric contemporani d’aquesta cançó. El text prové 

d’una època en què Alemanya estava en el seu apogeu en la guerra 

cultural i el conflicte entre l'Església i l’estat s’havia intensificat. En 

aquest moment, molts sacerdots i religiosos que van haver de prendre 

represàlies massives. Entre ells es troba també el jesuïta Joseph Mohr 

(1843-1892), l’autor d’aquesta cançó. Durant el Kulturkampf (la 

persecució de Bísmark contra l’Església catòlica (1871-1887)) els jesuïtes 

havien estat prohibits a Alemanya. Moltes persones religioses van haver 

d’emigrar a l’estranger, així com a l’any 1872 Joseph Mohr. Fins 1881 va 

viure a França, Bèlgica i Holanda. La lletra d’aquesta cançó va ser escrita 

en 1875 que és quan es veuen obligats a emigrar. Mohr va créixer a 

Siegburg, prop de Bonn. La silueta del seu lloc de naixement i ciutat 

d’origen segueix estant determinant per la majestuosa Mikaelsberg, que 

s’eleva a l’abadia benedictina barroca dotze metres per sobre de la ciutat. 

Com Mohr va compondre les lletres d’aquesta cançó en l’emigració 

forçada, té ell la imatge de la casa en la seva ment. A causa de que en les 

altres estrofes Mohr compara l’Església amb una fortalesa a la muntanya, 

que, si bé envoltada i amenaçada per enemics, però al final segueix sent 

invencible.  

És revelador que en l’edició actual de l’himne alemany de les set estrofes, 

només la primera estrofa es conserva, les altres sis versos en què l'Església 

i el món han conegut la guerra, s’han eliminat. Va ser en els anys 70 del 

segle passat, substituït per un text modern, que està determinada per les 

imatges bíbliques que han trobat el seu camí en la teologia del Concili 

Vaticà II. A això, mostra fins a quin punt el text dels himnes també està 

determinada per cada imatge comuna de l'Església: en aquest cas el canvi 

de l’Església com una fortalesa de la victòria s’eleva per sobre de les 

terres baixes del món i la lluita contra els enemics  -  va cap a un Església, 

que veu com el poble pelegrí de Déu, i està present en el tabernacle de Déu 

a la terra entre els homes. 

Quant a la primera estrofa de "Una casa plena aquí la glòria" a la qual 

encara es canta per a nosaltres. El compositor ha dibuixat aquí a un tema 

bíblic. Ets un text profeta de l’Antic Testament, Isaïes 2, parla d’una 

"muntanya de la casa del Senyor", que és "establerta com la més alta de 

les muntanyes" és on van totes les nacions (V 2), i des d’allà es va fer la 

llei del Senyor. Temps del pelegrinatge de les nacions estarà en la "fi dels 



dies", de data, per la qual cosa és una promesa escatològica d’un regne 

universal de pau. Literalment significa: "Ells tornaran les seves espases en 

reixes d’arada, i les seves llances en falçs. No aixecar espasa nació contra 

nació, ni s’entrenaran per a la guerra. "(V. 4) Aquesta perspectiva 

escatològica s’ha convertit en una realitat en la persona de Jesús. Perquè 

en el Sermó de la Muntanya, que compara la seva comunitat de deixebles 

amb una ciutat en un turó que no es pot amagar (Mateu 05:14), i li va dir, 

"llum del món" i de ser "sal de la terra." A partir del segle III s’identifica 

el motiu bíblic de la ciutat dalt del turó amb l’Església. 

Però donem una ullada a les paraules de Jesús a l’evangeli de Mateu en el 

seu context més ampli a: 

"Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què serà 

assaonada de nou? No serveix més per a res, sinó per a ser tirada fora i 

trepitjada pels homes. Vosaltres sou la llum del món. Una ciutat assentada 

sobre una muntanya no es pot amagar. Ni s’encén una llum i es posa sota 

una taula, sinó que es posa en un lloc alt, perquè faci llum a tots els de la 

casa. Així romandrà la vostra llum davant dels homes, perquè vegin les 

vostres bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel. " 

Si Jesús apel·la a la comunitat dels deixebles amb imatges de gran abast, 

per ser la sal de la terra, llum del món, així com una ciutat altament 

visible, llavors aquestes imatges suposen un contrast. A causa que se 

suposa que hi ha àrees que no pertanyen a la comunitat dels deixebles, 

però es veuen afectats positivament per la següent: el sabor insípid del 

menjar sense sal, la foscor que s’il·lumina per la llum, la regió plana per 

crear els contorns de la muntanya. Per l’evangelista Mateu tot això són les 

"bones obres" - els actes de caritat – que fan possible percebre els cristians 

i els motiva a "lloar al nostre Pare que està en els cels." 

Però des de la perspectiva del Nou Testament és aquesta visió optimista 

només una cara de la moneda. Una generació més tard va dirigir l’autor 

de la primera Carta de Pere a diverses esglésies a Àsia Menor, a qui es 

dirigeix com "estranys escollits". En l’antiga llengua era el "estrany" és 

algú que és - en general temporal - s’allotja en un altre poble que no 

gaudien ni de ser ciutadans ni dels drets civils. Si la carta de Pere es 

dirigeix als "estrangers elegits" que ho fa en la creença que els seus 

destinataris s’han convertit en cristians a causa de la providència i la 

gràcia de Déu, sinó que fa que aquest estrany al món (1,2), ja que es 

destaquen en la vida dels seus semblants. Aquest procés de demarcació no 



està exempta de conflictes, de manera que conèixer l’autor bíblic de 

diverses proves que s’enfronten els cristians. No obstant això, s’enforteix a 

aferrar-se a la fe, ja que això farà provar l’autenticitat de la seva fe. Es va 

a aparèixer ", que és més valuós que l’or que ha estat provat pel foc, però 

és efímera" (1,7). Els destinataris de la 1ª Carta de Pere és per ser 

enfortida la veritable fe, fins i tot en circumstàncies adverses. No obstant 

això, no tenen molta experiència aquí, el sentit orgullosos de la missió dels 

cristians que s’identifiquen com "ciutat sobre el turó" i "llum del món". 

 

No obstant això, els cristians dels primers segles han mantingut una 

consciència per això, i que són especials i tenen una missió especial en i 

per al món. D’una carta a uns 200 anys més tard, un autor desconegut va 

escriure, un tal Diognet, on es manifesta de nou un increïble sentit de la 

missió dels cristians. També en aquesta fase de la història de l'Església, en 

la qual els cristians eren una minoria en la societat, se senten com 

estrangers en el món i la necessitat de prendre per la seva fe i els valors 

morals que representen desavantatges. No obstant això, es veuen com 

l’ànima del món, que els manté units al cor. L’autor escriu a la carta a 

Diognet: 

”Els cristians són persones com els altres: no es diferencien dels altres per 

país, idioma o els costums. Ells habiten en qualsevol ciutat, no parlen el seu 

propi dialecte i el seu fer no té res inusual. A més, no han trobat el seu 

ensenyament a través del seu propi pensament i la investigació en el 

coneixement. És possible que no sobresurtin, com alguns estudiosos fan, 

per la saviesa humana. Més aviat, ells viuen en les ciutats dels grecs com 

dels no grecs, ja que s’han concedit segons la destinació de cada un, i 

segueixen les respectives legislacions nacionals en la roba, el menjar i tota 

la resta de la vida. No obstant això, pel que fa a la seva vida s’estimen, i 

com a tal, és un espectacle increïble i, com tots admeten, una característica 

increïble. 

Tot i que viuen a casa seva, viuen com nouvinguts d’un país llunyà. Ells 

participen en tot com a ciutadans, però aguanten totes les coses com si 

fossin estrangers. Cada país estranger és casa seva i a cada casa hi viuen 

com a desconeguts. Es casen com tots els altres i engendren fills. La taula 

la tenen en comú, però no el llit ... 

Per dir-ho en poques paraules, el que l’ànima és en el cos, és el que són els 

cristians en el món. Com l’ànima de tots els membres del cos, els cristians 



estan repartits per les ciutats del món. Encara que el ànima habita en el cos, 

però no de la matriu, de manera que els cristians viuen en el món, però no 

són del món. L’ànima invisible està atrapada en el cos visible, així que 

mentre que sabem dels cristians, que estan en el món, però la seva religió 

roman invisible. L’ànima és, en efecte envoltada pel cos, però manté al cos 

unit, així també els cristians del món son la salvació per al món. L’ànima és 

immortal i viu en una tenda mortal. Els cristians viuen com estrangers en el 

transitori, però esperen la immortalitat al cel”. 

 

Quant a aquesta cita. Si la fe cristiana no és una cosa natural avui en 

algunes parts d’Europa, veiem com es construeix l’Església dels primers 

segles. D’acord amb estudis de ciències socials recents, el nombre de 

cristians a la Mediterrània va pujar fins a l’any 200 a aproximadament el 

0,4% de la població total. Cent anys després, és clar a partir del 10% de 

cristians, entre 200 i 300 dC, el cristianisme s’ha ampliat enormement. Al 

voltant de la meitat de la quarta Centúria la meitat de la població serà ja 

de la religió cristiana. Aquesta és també una conseqüència d’una política 

religiosa de l’Estat: Pel edicte de l’emperador Galeri en 311, el 

cristianisme va arribar a ser com abans tota religió, ja que "permet la 

religió", va reconèixer el judaisme com una "religio licita", les condicions 

eren per pregar pel benestar de l’estat i no fer res contrari a la política 

pública.  

Si el cristianisme creix directament per l’edicte "Cunctos Populos" i passa 

a ser la religió d'Estat obligatòria l'any 381, i després res va canviar per 

un llarg temps, l’autocompleció de l'Església, i la de tots els ciutadans en 

ella, com pot ser "ciutat sobre el turó" o ser "sal de la terra"? 

 

Com podem explicar el desenvolupament sorprenent que el cristianisme 

s’ha convertit en quatre segles d’una secta jueva marginal a ser declarada 

la religió de l’imperi Romà? Llavors, què motiva les persones a participar 

en els tres primers segles de la seva religió, tot i que amb això podrien 

tenir desavantatges?  

Que és essencialment connectada amb la persona de Jesús com a Salvador 

i Redemptor, per la mort de cada home pot tenir l’esperança d’una vida 

eterna amb Déu després de la seva partida. Així que la mort ha perdut la 



seva horror: "Oh mort, on és el teu fibló?", Pregunta l’apòstol Pau (1 

Corintis 15:55). De la mateixa manera, la visió judeocristiana de l’home és 

important, ja que estableix que totes les persones són iguals davant Déu i 

tots i cada un pot pertànyer per la fe i el baptisme a la comunitat cristiana. 

Dins d’aquesta comunitat les dones són iguals als homes, i les verges i 

vídues, que sovint eren exclosos socials en aquell moment, es té un 

agraïment especial amb elles. A més, el caràcter raonable d’una certa 

racionalitat de la fe cristiana va trobar molts atractius en  teòlegs cristians 

primerencs com Justí, màrtir del cristianisme per lluitar en consciència 

contra els déus antics, mites que havien adoptat de vegades d’un conte de 

fades.  

 

Un exemple de com la pràctica de caritat dels cristians, es troba en una 

carta escrita pel filòsof atenès Aristides, que va ser escrita al voltant de 

l’any 140 a l’emperador romà Antonino Pío: 

"Els esclaus, però, i els esclaus o els nens que poden tenir els seus drets 

individuals, parlen sobre l'amor quan esdevenen cristians, i s’han 

convertit, pel que ells anomenen que ells són germans sense distinció ... 

Ells s’estimen les vídues que no desobeeixen, els orfes no els manca res. 

Qui donen als que no tenen, quan veuen a un estrany, se l’emporten sota el 

paraigua i mirant cap a ell com un germà real, perquè així es fan dir .. No 

germans segons el cos, però [germans] en esperit i en Déu. Si s’assabenten 

que un d’ells està agafat o fustigat pel nom de la seva Crist, tots atenen les 

seves necessitats, alliberant, -quan sigui possible. I entre ells no hi ha cap 

pobre o necessitat, i no tenen excés de demanda, de manera que 

ràpidament dos o tres dies perquè el necessari per cobrir les seves 

necessitats d’alimentació ". 

Avui podem preguntar-nos: 

- Quin dels aspectes anomenats de llavors esmenten les persones avui 

especialment? On tenen altres expectatives els nostres contemporanis 

de les persones de llavors? 

- Quines prioritats es donen per la Pastoral a les nostres parròquies? 

Què es pot tractar més aviat de repetir ara? 



Mirem altra vegada cap enrere, al segle XIX, en aquella cançó 

d’església mencionada ja „Una casa plena de glòria mireu“ com ha 

aparegut, i preguntem-nos com s’ha produït aquesta imatge 

d’església. Llavors l'església donava suport al món modern com a 

conseqüència tardana de la Revolució Francesa en defensiva i 

delimitava conscientment de la societat. Per la decadència cap a fora 

i la retirada sobre si mateixa, a penes ja no era possible un efecte 

d’alternança amb la societat. Això va portar a la formació del medi 

catòlic en el qual les institucions catòliques de gestió, com ara 

guarderies i escoles inclouen la Vida Devota, catòlics a l’hospital i el 

cementiri a Alemanya.  

Aquest període va coincidir amb la definició del Concili Vaticà I de 

la infal·libilitat, que es va traduir en una immunització de l’estructura 

de l’Església a les crítiques des de l’exterior. 

Però a l'inici del segle XX són especialment el modernisme i l'anti-

modernisme esmentat. El modernisme és un terme genèric per als 

moviments de reforma al catolicisme que malgrat totes les 

diferències que es caracteritzen per una obertura cap a la societat 

moderna i la història o la historicitat. Aquests inclouen: 

- L’estudi històrico-crític de la Bíblia 

- La primacia de la consciència, i l’afirmació de la responsabilitat 

subjectiva 

- La recerca de l’experiència de fe en contra de la sobrevaloració de 

l’argumentació racional de la teologia 

- La renovació de l'Església com a comunió. 

 

L’encíclica "Pascendi" de 1907, ha resumit aquests diferents fenòmens 

sota el terme "modernisme" i l’ha condemnat. El "jurament anti-

modernista" del 1910 va tenir durant dècades a tots els sacerdots que el 

juren abans de l’ordenació, que s’abstinguin de la difusió de l’anomenada 

"heretgia modernista". Aquesta va ser, per exemple, per al filòsof Martin 

Heidegger, que estava llavors a Freiburg a estudiar teologia i volia ser 

sacerdot, la raó d’abandonar l’estudi de la teologia i seguir un camí 

diferent.  



Amb l'anti-modernisme va ser acompanyada d’un rebuig de principi de la 

novetat i la innovació a l’església i la teologia. La conseqüència era un 

dualisme de modernisme i antimodernisme com a dos possibilitats que 

s’exclouen: o adaptació a d’ideari modern, el que concedia el modernisme, 

o el tancament, per a la qual era l'antimodernisme. Per tal de preservar la 

seva pròpia identitat religiosa, es van decidir pel camí de 

l'antimodernisme. Imatges de l'Església com un castell integral contra la 

ràbia dels enemics, van guanyar credibilitat. El camí central d’una 

discussió constructiva crítica i diferenciada amb els fenòmens de la 

modernitat, no es caminava. 

 

En el fons d’aquest desenvolupament hi ha la convocatòria del Concili 

Vaticà II pel Papa Joan XXIII. Una anècdota explica que el Papa sobre la 

qüestió de per què vol convocar un concili, va cap a la finestra i la obre, i 

diu: „perquè el vent fresc entri“. El fet és que Papa Johannes ha convocat 

el concili conscientment com a concili pastoral, s’obre així l’església a les 

persones i al món i pot ser palanca d’integració dins de la societat. 

La fe ha de quedar la mateixa a la seva substància, però s’ha de dir de tal 

manera que l’entenguin les persones d’avui. Ha enfarcellat la seva petició 

bàsica en el concepte „aggiornamento“; „aggiornare“ és en realitat una 

paraula de la llengua de comerciants i pensa portar els llibres de guanys al 

final del dia sobre l’estat més nou. Per al Papa  Joan aquesta paraula 

significa que la fe cristiana es converteix en un assumpte d’avui i es 

relacioni amb la vida de les persones. 

 

Aquesta intenció bàsica ha fet que l'Església en el Concili reajusti la seva 

relació amb el món d’avui. Seria anar massa lluny investigar les estacions 

individuals d’aquest referent mundial que va canviar en el Concili - que 

seria molt emocionant. No obstant això, m’agradaria esmentar dos 

documents clau del Concili en què aquesta relació ha canviat 

significativament món. L'una és la Constitució "Lumen Gentium". Es 

comença amb les següents paraules: 

”Crist és la llum dels pobles. Reunit en l’Esperit Sant, aquest sagrat 

Concili té, per tant, el viu desig d’anunciar a tota la humanitat (cf. Mt 

16,15) l’Evangeli, de difondre entre tots els homes la claror de Crist que 



resplendeix en el rostre de l’Església. I com que l’Església és en Crist com 

un sagrament, és a dir, signe i instrument de l’íntima unió amb Déu i de la 

unitat de tot el gènere humà, continuant l’ensenyament dels Concilis 

anteriors, vol declarar amb més claredat als seus fidels i a tot el món la 

seva naturalesa i la seva missió universal. Les condicions dels temps actual 

encara fan més urgent aquest deure de l’Església, a fi que tots els homes, 

units avui més estretament amb tota mena de vincles socials, tècnics i 

culturals, aconsegueixin també la plena unitat en Crist”. 

 Els dono un consell sobre la interpretació d’aquest important article: 

Originalment, la Constitució de l’Església ha de començar en altres 

paraules, és a dir, «Lumen Gentium sit cum Ecclesia" - "L'Església és la 

llum de les nacions". Però, entre altres coses per les consideracions 

ecumèniques, es va decidir iniciar amb una formulació decididament 

cristocèntrica: el que Crist és la Llum de les nacions. Per tant, l'Església 

no està il·luminant des de dins de si mateixa, sinó que rep la seva llum de 

Crist. Però això significa que l'Església no és en si mateixa qui crea la 

curació, però només rep de Crist i s’ha referir una i altra vegada a ell.  

El Papa Benet XVI ha indicat sobre un pensament dels pares de l’església 

que han comparat la relació de l’església de Crists amb la 

relació|proporció del sol i la lluna en aquesta relació|context: Com la 

lluna rep la llum només del sol, així rep la seva llum l’església 

exclusivament de Crist. L’església és doncs una que rep, que com Maria 

igualment ens dóna el Crist una i altra vegada. 

 Lògicament tanca la constitució d'església també amb un capítol sobre 

Maria com a imatge original de l'església. 

. Puc recordar referent a això una vegada més a la bandera europea amb 

les dotze estrelles sobre un fons blau, que alguns interpreten la revelació 

cristiana i mariana en el fons del secret. 

Quina és la missió de l'Església? Ella té en la seva consciència que Crist 

es va referir per raó de sagrament, per mitjà del qual Déu obra la salvació. 

És signe i eina des del punt de vista del concili – un signe en el qual alguna 

cosa es fa visible (com una llum que brilla, o una ciutat sobre la 

muntanya), una eina per la qual Déu actua així (com això en „Lumen 

gentium“ en una perspectiva missionera diu) „totes les persones ... assolir 

la plena unitat en Crist“ 



Per als pares conciliars l’església no pot assegurar la seva prebenda o 

voler lligar persones per  a si mateixa. Ha de ser altruista per altres, i ser 

així comunitat per „la unió més entranyable amb Déu com per la unitat 

amb tota la humanitat“ (així el concili). Quan el Papa Francesc aquest any 

el dijous Sant en una presó romana als presos els ha rentat els peus, i en 

veritat a cristians no només masculí, sinó també dones i no-cristians, si 

llavors subratlla aquest enviament altruista de l’església per a tots, en 

aquesta actuació de ser signe per al món i per tota la humanitat d’una 

manera impressionant. I si „Gentium de Lumen“ finalment ens parla que 

les persones estiguin unides avui per cintes socials, tècniques i culturals 

múltiples més estretament l'una amb l’altra llavors s’insinua aquí ja el 

procés de globalització, que han identificat els pares de concili llavors com 

una assignatura del temps essencial i que avui és més clarament present. 

 

 

L’altre document clau que vull discutir és la Constitució Pastoral 

"Gaudium et Spes". El subtítol és notable i es va triar: "Sobre l'Església en 

el món actual." No diu aquí: "L'Església i el món actual," L'Església i el 

món estaven tan relacionades entre si. A fortiori, no diu: "L'Església en el 

món d’avui", com si l'Església i els moderns estiguessin a les antípodes 

hostils del món. El subtítol ja indica que el lloc de l'Església en el món 

actual, i que hem d’estar preparats per complir amb la seva missió aquí.  

 

Expressament el final de l’article 1 repeteix, la qual cosa diu ja el seu títol, 

en efecte que l’Església se sent unida amb la humanitat i la seva història 

de veritablement des dels inicis,“ „sobre el seu pelegrinatge“; vol 

participar, i que per les qüestions més urgents del nostre temps  troba una 

solució“ (Cf. nº 10). 

Mentre l’Església pensava al segle XIX encara, que ella sola i ningú més 

pot aportar respostes sobre les qüestions que assetgen la humanitat (com 

p. ex. la pregunta|qüestió social), ara l’Església aquí, junt amb altres 

grups en la societat ofereix la seva contribució|aportació específica per a 

una societat més humana.  



Més endavant en l’article 44 també es diu el molt que l’Església ", fins i tot 

la història i desenvolupament de la humanitat ha contribuït." Així que des 

del Concili es veu no només com un gran mestre del món i de la gent, sinó 

també disposada a aprendre i a obrir-se als impulsos de l’exterior. 

"Gaudium et Spes" és una constitució pastoral. Una Constitució Pastoral 

era una novetat absoluta de l’ultima sessió del Concili, i es va discutir 

llargament pel que fa a si podria haver-hi una cosa tal, una constitució 

pastoral. A causa que una constitució és un document extens amb una alta 

demanda de responsabilitat civil, una ullada de prop a un tema en 

particular, que és principalment teològica.  

És així, com diu l'article 4 de la "Gaudium et Spes", "perquè els signes dels 

temps i interpretar-los a la llum de l'Evangeli" a la qual és una interacció 

productiva de la situació actual i les creences tradicionals. En aquest 

sentit, els cristians se suposa que són crítics contemporanis: Vostè ha de 

romandre totalment en el seu temps, però aquesta vegada l’evangeli 

analitza la seva crítica. Això requereix, però, que la situació actual ha 

estat percebut. Així ve la visió del judici i de l’acció. Els tres passos de 

"veure - jutjar - actuar," que es va desenvolupar a la Joventut Obrera 

Cristiana, es va introduir a través de Brussel·les el cardenal Joseph 

Cardijn en el consell, l'església sencera rep la "Gaudium et Spes" i, 

finalment, als diferents capítols de la Constitució Pastoral. 

Com Lumen Gentium, la Constitució Pastoral està alineada en ser 

cristocèntrica. L'article 22 diu inequívocament que Jesucrist és "l'home 

perfecte" i que "només en el misteri del Verb encarnat, el misteri de l'home 

veritablement" il·lumina. Alhora, ha assenyalat la importància de 

l'encarnació, a través del qual té el "Fill de Déu ... de certa manera a si 

mateix, amb tot home". En conseqüència, el rostre de Crist es pot 

reconèixer en cada ésser humà. És sota aquest signe cristocèntric que el 

famós principi de la constitució pastoral s’ha d’entendre.  

S’inicia amb les paraules de rellevància pastoral, té el que es necessita: 

"Els goigs i les esperances, les tristeses i les angoixes dels homes d’avui, 

especialment dels pobres i afligits, són els goigs i esperances, tristeses i 

angoixes dels deixebles de Crist. I no hi ha res veritablement humà que no 

trobi ressò en el seu cor ". 

Quan el Papa Joan XXIII. sota el signe de "aggiornamento" va convocar 

un concili, va ser suposat una mica optimista: Quan el missatge diu el 



contrari, de manera que els homes d’avui han de comprendre, llavors van 

a creure el missatge. Al final del Consell Pastoral és l’obertura de pas de 

la "Gaudium et Spes", un punt de vista més radical: El missatge no és 

només per dir-ho d’una altra manera, però els cristians s’han d’involucrar 

en la vida dels altres i ser moguts pel que els mou íntimament, per les seves 

alegries i esperances, tristeses i angoixes. Tingui especial èmfasi que "els 

pobres i afligits cap manera", per a les que aquest fa una opció única. 

Quin enfocament pastoral va seguir al Concili Vaticà II? El Papa Joan 

Pau II, qui en aquest moment estava involucrat intensament en la 

Constitució Pastoral, el posa en la seva presa de possessió i en l’encíclica 

"Redemptor hominis": "La forma en què l'Església és l'home", i el que el 

Papa Francesc va dir als sacerdots en la missa crismal del Dijous Sant, és 

per a tots els cristians de Pertinència: Els anima per anar a les zones 

perifèriques i el "pastor amb olor del ramat" per acceptar que vostè coneix 

un bon sacerdot. Va combinar això amb l’advertència de no tancar-se en si 

mateixos”. 

Per participar en la vida de les persones, des de la perspectiva del Concili, 

i del camí pastoral per portar l'Evangeli de Jesucrist a les persones. Per 

una presència creïble en el món d'avui té un testimoni amb i sense 

paraules, i pot ser una inculturació de l'Evangeli. La inculturació és un 

terme que s'ha desenvolupat lògicament de la teologia del Concili Vaticà 

II. El seu objectiu, que hi haurà una reunió de la cultura amb l'evangeli, 

que es renova per dins i una "civilització de l’amor" és possible. 

Originalment la inculturació no és un concepte cristià o teològic. Ell ve de 

l’antropologia cultural i la psicologia del desenvolupament i creu que el 

procés, en el qual un adolescent adquireix en la infància i la joventut, unes 

habilitats culturals com l’idioma, el menjar i socialitzar-se. En els anys 50 

del segle passat, el terme és una adaptació de la teologia de la missió. En 

la seva Carta Apostòlica "La catequesi tradendae" el 1979, el Papa Joan 

Pau II també l’ha utilitzat i ha rebut un to magisterial, aquesta és la 

primera vegada que la paraula apareix en un document papal. 

El punt de inculturació és que l’evangeli de la diversitat de cultures en 

principi afirma que la penetra i ella vol penetrar la sal que fa que un plat 

sigui molt saborós; això també inclou a les cultures en la trobada amb 

l'Evangeli ser traslladat allà per penedir, on es produeix una "cultura de la 

mort" hostil. D’aquesta manera, l’evangeli ha demostrat ser una força que 

anima la cultura, orientades i renovada des de l’interior. 



Gestionar el procés d'inculturació de l'Evangeli, i després anar amb 

l’Evangeli i la cultura d’un compost nou i hi ha facetes del cristianisme a 

la llum que no eren visibles abans, i a la vegada enriqueix a tota l'Església.  

El cristianisme es veu llavors en diferents marques – i tanmateix és el 

mateix evangeli- que es fa visible en diferents regions i mentalitats de 

manera multiforme. Respecte a això pot preguntar cada regió, cada terra: 

Com veu una inculturació de l'evangeli a la meva regió, al meu país? Quin 

„Proprium“(adequada) ha de quedar en qualsevol cas? Què necessita 

especialment una transformació de la fe per l’evangeli? 

La manca d’uniformitat no és la meta del cristianisme a Europa, sinó una 

diversitat de la vida. I perquè és la mateixa fe cristiana en diversos graus, 

el cristianisme i l'Església a Europa és un important ferment d’unitat que 

es connecta a les persones i les nacions. 

Quina imatge bíblica cap per aquesta naturalitat dels cristians i millor per 

a l’església? No són menys imatges que contrasten com la „Ciutat sobre la 

muntanya“ o la „Llum del món“ que eren al segle XIX atractives i 

confronten l’església i societat l'una amb l’altra, sinó que són més aviat 

imatges com la „Sal de la terra“ o el „llevat“ (Mt 13,33; Lc 13,20f), els de 

la presència de l’Església al món d’avui les que li corresponen. 

 

Gràcies per la seva atenció. 

 

Preguntes per al grup: 

1 En l’antiguitat, molts van trobar el cristianisme molt atractiu. 

o Quins d’aquests aspectes del temps parlem amb la gent avui en dia 

especialment? Quan els nostres contemporanis tenen diferents expectatives 

que la gent en aquest temps? 

o Quines són les prioritats que sorgeixen per al ministeri pastoral a les 

nostres parròquies? El que ha de ser tractat més aviat subordinat? 

2 La creença té com a objectiu la inculturació de l’evangeli. 

o Què és una inculturació de l’evangeli al meu país? Què de “Propium”, 

que és "d’adequada"  el que s’ha de mantenir en qualsevol cas? 

o Quins aspectes de la nostra cultura requereixen una transformació 

especial de la fe a través de l’evangeli? 


