
Parròquia i nova evangelització 

 

 Els esdeveniments ben coneguts que van succeir entre l'11 de febrer 

(dimissió del papa Benet XVI) i el 13 de març de 2013 (elecció del papa 

Francesc), han produït en l'Església catòlica un efecte molt poderós 

d'acceleració en el temps: les qüestions, els estils i les directrius eclesials 

que encara fins fa pocs mesos semblaven imprescriptibles i no dilatòries, es 

manifesten bruscament passades de moda i inadaptades, superades pel 

canvi de model de comunicació que la successió dels papes no podia  

deixar de produir. Hi ha certament alguna cosa d'inevitable i també 

d'espiritual en aquest moviment; però hi ha també una certa part de costum, 

de moda. 

Més que mai en aquest període de transició, cal practicar la virtut de la 

prudència i exercir un discerniment que porti a veure clarament què cal 

abandonar i què cal conservar del clima i de la vivència eclesial anterior. 

Sense això, correm el risc de liquidar a corre-cuita unes qüestions que d’ara 

endavant es consideraran superades. 

Aquest discerniment és necessari pel que fa a la qüestió de la nova 

evangelització [=NE] assenyalada, durant els mesos que van precedir la 

dimissió de Benet XVI, com una urgència o almenys una prioritat per a tota 

l’Església catòlica, fins al punt que va ser escollida com a tema per a la 

XIII Assemblea General Ordinària del Sínode, que tenia significativament 

per títol «la nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana». 

Amb l’elecció d’un nou papa i l’inici del seu pontificat, el tema de la NE 

podia tenir el risc de ser classificat com a «sense continuïtat». No crec que 

es tracti d’un assumpte rebaixat de categoria. Per això, he decidit tractar la 

qüestió «Parròquia i nova evangelització» i la presentaré d’acord amb el 

que en va dir el darrer sínode. 

Veurem al llarg d'aquestes pàgines que si bé el tema de la NE ha estat 

tractat, la qüestió de la transmissió de la fe ha quedat tot just embastada. 

D’aquí ve l’interès de parlar d’aquest tema en el marc del Col·loqui 

Europeu de Parròquies, per tal de mesurar el camí recorregut i el que ens 

queda per emprendre en Església, en la diversitat de les nostres diòcesis a 

Europa. 



 

Una reinterpretació significativa del tema de la «nova evangelització» 

En el discurs de l'Àngelus del 28 d'octubre de 2012, al final de la missa de 

clausura del Sínode, Benet XVI va presentar una reflexió, breu però 

incisiva, que aclaria molt la seva manera d’entendre el contingut de la 

«nova evangelització»: «La sessió conciliar ens ha ajudat a reconèixer que 

la nova evangelització no és cap invent nostre, sinó un dinamisme que s’ha 

desenvolupat a l’Església especialment a partir dels anys cinquanta del 

segle passat, quan s’ha fet evident que fins i tot els països d’antiga tradició 

cristiana s’havien tornat, com se sol dir, “terra de missió”. Així ha 

aparegut l’exigència d’un anunci renovat de l’Evangeli en les societats 

secularitzades, amb la doble certesa que, d'una banda, només Ell, 

Jesucrist, és la vertadera novetat que respon a les expectatives de l’home 

de cada època, i de l’altra, que el seu missatge exigeix ser transmès d’una 

manera adequada als contextos socials i culturals en mutació». 

Unint el tema de la NE als intents de reforma de l’Església fets per la 

Missió de França, Benet XVI ofereix d’una manera audaç una clau 

d’interpretació dels últims decennis de la història eclesial. Aquesta clau 

interpretativa és susceptible alhora de superar i d’esborrar els esquinços 

que s’han produït al cos eclesial. La NE li permet interpretar el conjunt de 

l’esdeveniment conciliar (preparació, celebració, recepció) sostraient 

aquest tema a la seva gènesi històrica. Per a Joan Pau II, en efecte, la NE 

apareixia com a «segon paradigma» per declinar la reforma eclesial que 

succeïa així al primer paradigma, anomenat de la « secularització ». 

En un primer moment s’havia comprès la NE com l’expressió –o 

l’eslògan– que posava un termini a les experiències de reforma en matèria 

de missió, de model d’Església i de la seva relació amb el món i amb la 

cultura
1
. En aquest sentit, la NE significava la «fi» d’una època. Per contra, 

Benet XVI va aprofitar el Sínode dels Bisbes de 2012 per inaugurar una 
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nova etapa o marcar un «nou començament» en la relectura de la segona 

meitat del segle XX. El tema de la NE esdevé per ell com un tercer 

paradigma que assumeix i supera els dos anteriors. Al paradigma de la 

secularització, el Papa li retreu la manca d'identitat i d'espiritualitat; al de la 

NE, el risc de proselitisme i de capacitat insuficient de reconèixer 

l’interlocutor
2
. 

Per Benet XVI, la NE és primerament una disposició espiritual que permet 

a l'Església situar-se d'una manera nova en la història per situar de nou la 

qüestió de Déu al cor de les qüestions dels homes. Com d'altra banda 

afirma en l’homilia de clausura del Sínode: «Un tercer aspecte concerneix 

les persones batejades que tanmateix no viuen les exigències del Baptisme. 

En el transcurs dels treballs sinodals s’ha constatat que aquestes persones 

es troben en tots els continents, especialment als països més secularitzats. 

L’Església els acull amb una atenció particular, per tal que trobin de nou 

Jesucrist, redescobreixin l’alegria de la fe i tornin a la pràctica religiosa 

en la comunitat dels fidels. Més enllà dels mètodes pastorals tradicionals, 

sempre vàlids, l’Església busca utilitzar nous mètodes, amb la preocupació 

de trobar nous llenguatges, apropiats a les diferents cultures del món, 

proposant la veritat del Crist amb una actitud de diàleg i d’amistat que té 

el seu fonament en Déu que és Amor. A diferents indrets del món, 

l’Església ja ha emprès aquest camí de creativitat pastoral, per fer-se 

propera a les persones allunyades o en recerca del sentit de la vida, de la 

felicitat i, en definitiva, de Déu».  

Atès que l’últim Sínode havia estat orientat, de bon començament, a partir 

de la creació del Consell pontifici per a la promoció de la NE
3
, Benet XVI 

va utilitzar aquest tema per incitar l’Església a adoptar una actitud 
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 «Considero important sobretot el fet que també les persones que es consideren agnòstiques o atees, les hem 

de portar al nostre cor com a creients. Quan parlem d’una nova evangelització, aquestes persones potser 
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perquè accepti aquesta qüestió i la nostàlgia que s’hi amaga», Benet XVI, Discurs a la Cúria Vaticana, 21 
desembre 2009. 
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Evangelizzazione, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012; R. FISICHELLA, La nuova evangelizzazione. 
Una sfida per uscire dall’indifferenza, Mondadori, Milano 2011; W. KASPER, Il vangelo di Gesù Cristo, Queriniana, 
Brescia 2012. 



autocrítica de reforma interna i de revisió de la seva relació amb el món. La 

cita sinodal de 2012 (la seva preparació, el seu desenvolupament i la seva 

recepció) va ser concebuda pel Papa anterior com una mena de gestació o 

de recollida d'energies amb vista a l'esforç de renovació que es demanava a 

l'Església. 

 

Els continguts de la NE 

Considerats d’una manera analítica, quins són, segons Benet XVI, els 

continguts del concepte NE? Quins són els continguts d’aquest concepte 

reformulat per Benet XVI segons els canons d’un nou paradigma ? El Papa 

imagina la NE com una eina de renovació de l'Església, no en un sentit 

estructural, sinó més aviat espiritual, que es desplega a tres nivells: 

lingüístic, organitzatiu i cultural. 

En primer lloc, una reforma a nivell del llenguatge: les comunitats 

cristianes, necessàriament inserides en les cultures del món, han viscut 

sense adonar-se’n gaire un procés d’«autosecularització». Benet XVI va 

utilitzar aquesta expressió en la visita ad limina que van fer els bisbes del 

Brasil l’any 2009; l’ha reprès –corregida i matisada– en el Motu Proprio 

Porta Fidei
4
: «En aquest moment s’esdevé amb freqüència que els cristians 

s’interessen sobretot per les conseqüències socials, culturals i polítiques 

del seu compromís, però continuen pensant la fe com un pressupòsit 

evident de la comunitat. Aquesta pressuposició, però, no només ja no és 

tal, sinó que sovint és, fins i tot, negada. Mentre que en el passat era 

possible reconèixer un teixit cultural unitari, àmpliament admès en el seu 

retorn als continguts de la fe i als valors s’hi inspiren, avui no sembla pas 

que sigui així en grans sectors de la societat, a causa d’ una profunda crisi 

de fe que ha afectat nombroses persones»
5
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 Benet XVI va dir als bisbes del Brasil que «en els decennis posteriors al Concili Vaticà II alguns han 
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limina apostolorum, 7 setembre 2009. 
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La secularització ha provocat l’erosió del patrimoni lingüístic de les 

comunitats cristianes, debilitant la manera de comprendre’s, privant-les de 

les paraules per a la pregària i buidant de significat els recursos per viure la 

seva relació amb Déu. S'han trobat així desproveïdes del vincle fonamental 

que alimenta i sosté la seva fe i la seva identitat. 

Per aturar aquest procés d'autosecularització involuntària, les comunitats 

cristianes han de rebre un nou impuls, segons Benet XVI, en aquesta 

perspectiva de la NE: han de buscar els signes de la «nostàlgia de Déu» 

amb una atenció conjunta a allò que és essencial de la fe i a la vida de 

pregària. El lèxic de la fe s'ha empobrit i ha erosionat el llenguatge de la 

relació amb Déu. Per això la NE ha d’esdevenir el lloc de la construcció 

d’un nou llenguatge que expressi avui la identitat cristiana i la sequela 

Christi. 

En segon lloc, una reforma a nivell de l’organització: els moviments de 

població i la davallada de la pràctica religiosa han debilitat i, en  més d’un 

indret, han fet desaparèixer formes tradicionals de presència de l’Església 

entre la gent; en molts casos, llocs de fe que abans eren molt vius s’han 

transformat en unes finestretes a través de les quals s’ofereixen uns serveis. 

Benet XVI convida a una necessària transformació de la presència de 

l'Església enmig de les cases dels homes. És important, segons ell, superar 

la dialèctica institució parroquial / moviments apostòlics per afrontar junts 

el canvi cultural, ja que, des d’ara es demana a cada figura que faci visible 

l'Església a través d’un procés de conversió i de reactivació del zel 

missioner. 

Del debat sinodal se’n poden extreure les orientacions que haurien de guiar 

la reforma de les comunitats cristianes per una NE, sobretot a la parròquia: 

un arrelament evangèlic capaç de parlar al món d'avui; la capacitat de 

situar-se als llocs de trobada de la vida social del nostre temps sense por de 

prendre la paraula personalment per testimoniar la pròpia fe; la recerca 

activa de moments de comunió viscuda, en la pregària i l'intercanvi 

fraternal; una predilecció natural pels pobres i els exclosos; i la passió per 

les generacions joves i per la seva educació. 

Una reforma, finalment, a nivell cultural: a causa del tomb nihilista de la 

secularització que marca les cultures occidentals, el fonament antropològic 

sobre el qual s’empelta la fe cristiana ja no és compartit, sinó que, al 



contrari, és objecte d’una obra quotidiana de desmantellament. La NE repta 

les Esglésies locals a remarcar sense por aquest desafiament. D'una banda  

–des d'un punt de vista subjectiu– la cultura proposa una antropologia 

marcada fortament per l'individualisme i de l'altra –des d'un punt de vista 

objectiu– indueix a un relativisme doblement reductor : la realitat és 

reduïda a una matèria manipulable, i la revelació cristiana a un procés 

històric desproveït de caràcter sobrenatural. 

Remarcar aquest desafiament passa pel desenvolupament d'una bona 

apologètica a partir dels punts fonamentals de l'experiència humana, de la 

seva inserció en la història. La NE passa inevitablement pel redescobriment 

del caràcter creat de la naturalesa així com de la dimensió intrínsecament 

relacional de l'ésser humà. Aquest només és veritablement ell mateix quan 

s’apropa al «Tu» de Déu per acceptar d’establir-hi relació i nuar-hi una 

aliança. 

Comprometent-se en aquesta triple reforma, Benet XVI va evitar que el 

Sínode es limités a un contraatac a la cultura hipersecularitzada del món 

occidental o que es focalitzés en les pressions que sorgeixen de la 

confrontació amb les grans religions, especialment amb l’islam. El 

missatge final del Sínode evoca l’episodi de la trobada de Jesús amb la 

samaritana. 

Aquest episodi descriu bé de quina manera l'Església contempla i procura 

viure la seva relació amb el món: «No hi ha home o dona que no es trobi, 

en un moment de la seva vida, com la dona de Samaria, prop d’un pou amb 

un càntir buit i l’esperança de trobar la realització de l’aspiració més 

profunda del cor, l’única que pugui donar plena significació a l’existència. 

[...] Com Jesús al pou de Sicar, l’Església també sent el deure d’asseure’s 

al costat dels homes i dones del nostre temps, per fer present el Senyor en 

la seva vida, per tal que el puguin trobar, ja que només el seu Esperit és 

l’aigua que dóna la vida veritable i eterna»
6
. 

Com Jesús, l'Església també vol apropar-se a una humanitat que porta en el 

seu interior una recerca de sentit i una set de felicitat que no es pot sadollar 

mentre no trobi Jesucrist. La NE consisteix a fer  possible aquesta trobada i 

a anunciar que hi ha resposta a aquestes qüestions. 
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Les Esglésies locals davant la NE 

La convocatòria de la XIII Assemblea General Ordinària del Sínode va ser 

acollida per molts bisbes com l'ocasió favorable de verificar la disposició 

de l'Església a viure la seva dimensió missionera en la cultura actual. 

Alguns van subratllar la utilitat de tornar-se a trobar-se junts per fer aquesta 

avaluació i evitar el risc de la dispersió. Moltes Esglésies locals estan 

compromeses, ja des de fa uns quants anys, en la verificació de la seva 

acció missionera. El Sínode va ser acollit com l’ocasió per escoltar-se 

encara molt més i per donar una unitat indispensable a les opcions 

missioneres. 

Alguns esperaven que el Sínode donaria energies i facilitaria respostes 

concretes, amb un funcionament com el que va donar origen, per exemple, 

a l’exhortació Evangelii Nuntiandi de Pau VI, el 1975. Fins i tot abans de 

l’obertura del Sínode, els Lineamenta havien ofert una llista impressionant 

de les diferents realitats eclesials: s’hi esmentaven els documents i 

projectes pastorals de les Esglésies locals, les iniciatives (diocesanes, 

nacionals, continentals) de sensibilització i de suport a l’obra 

evangelitzadora i els llocs de formació per als cristians cridats a implicar-se 

en aquests projectes. Veient aquesta massa imponent d’iniciatives i de 

documents, no s’esperava tant que el Sínode indiqués encara més coses per 

fer, sinó que ajudés a comprendre el que s’ha fet durant els darrers decennis 

i que indiqués on calia invertir més eficaçment els recursos propis en 

matèria de fe i de testimoniatge de les Esglésies locals davant els signes 

prou evidents de fatiga i d’afebliment. 

Un gran nombre de bisbes admet sense circumloquis que els trastorns de la 

societat afecten igualment l’Església, les seves comunitats, la seva missió, 

en resum la seva identitat. Per a certs bisbes, la NE és considerada com un 

problema que només afecta els països occidentals, particularment Europa, 

tenint en compte l’afebliment del cristianisme en aquests indrets. En canvi, 

uns altres, més nombrosos, coincideixen a dir que la NE és la capacitat per 

part de tota l’Església de viure la seva dinàmica missionera en el nou 

context cultural d’aquests dos últims decennis. Per uns, la NE és, doncs, 

una estratègia davant de l’afebliment del cristianisme a Occident; per altres, 

és la resposta de tota l’Església davant el canvi cultural. 



Al Nord o al Sud del món, a l'Oest o a l’Est, a països evangelitzats des de fa 

un centenar d’anys o als països d’antiga cristiandat, el fenomen descrit és el 

mateix: d’ençà dels anys 90 del segle XX, sota l’efecte convergent de 

factors socials i culturals, es constata una menor incidència de les nostres 

tradicions i, des de llavors, l’afebliment dels vincles socials i de les 

institucions culturals i l’erosió de la transmissió de valors i de les recerques 

de sentit. Això ha afectat el nostre teixit cultural tradicionalment marcat pel 

cristianisme i la referència als continguts de la fe i als valors que inspira. 

Ha comportat l’afebliment de la fe de moltes persones i de la seva capacitat 

de viure-la i d’expressar-la. I ens indica que la transformació cultural en 

curs arriba a tota l’Església en la diversitat de les àrees geogràfiques i dels 

contextos culturals. 

S’esperava, doncs, que la NE se situaria en aquest nou clima cultural amb 

unes propostes en uns llocs on s’infondria una nova vitalitat a aquest 

compromís missioner. L'adjectiu «nou» ha connotat sovint la mutació del 

context cultural, però també la necessitat de renovar la seva acció 

evangelitzadora. 

En aquesta perspectiva de presa de consciència d’una realitat planetària, el 

debat sinodal va apuntar a la família i a la parròquia com a base de la NE. 

Malgrat un cert esgotament, aquestes institucions continuen manifestant 

una capacitat joiosa d’afrontar el futur i la força de cohesió de la fe 

cristiana. Certament, seguint aquest camí el sínode va constituir un bon 

exercici d’afirmació renovada del valor de l’Església local: va remarcar la 

figura  del bisbe, el paper de cada batejat i la necessitat de vocacions que 

assumeixin a fons la vida de les comunitats cristianes, començant per la 

qüestió dels capellans.  

Els pares sinodals van ser pràcticament unànimes en totes les seves 

intervencions pel que fa  a la centralitat absoluta de l'experiència personal i 

comunitària del Senyor ressuscitat. Aquest és el cor i el secret de la NE! 

Des del moment que l’Església fa de la missió el seu principi propi 

d’identitat, remet al cor del seu ésser aquesta relació amb Déu, guarda al 

mateix temps la unicitat del cristianisme i n’especifica la missió en la 

història. L'Església existeix alhora per guardar gelosament aquesta 

experiència i per compartir-la amb tots els éssers humans, com una llavor 

que transforma el món. 



El Sínode també va aconseguir mostrar els llocs en els quals la NE haurà de 

continuar el seu treball de discerniment i d'imaginació. Els pares sinodals 

van poder observar els grans passos fets en matèria de catequesi en els 

últims decennis per revisar els itineraris d’educació en la fe. Van evocar 

l’ampli bagatge de competències i d’instruments per transmetre la fe, 

sobretot amb la publicació del Catecisme de l’Església Catòlica. 

El problema important és realment la capacitat de viure una fe adulta i de 

donar-ne raó. La distància entre els esforços missioners i els objectius de la 

missió ha estat considerada a partir dels ràpids canvis de la cultura, a  

vegades molt agressius, i de l’erosió de molts àmbits de trobada i diàleg 

amb la fe cristiana, sense oblidar els nombrosos fronts oberts pel 

desenvolupament del saber i de la tecnologia, ni la pobresa dels recursos de 

les comunitats cristianes per fer front a les demandes de sentit. 

Voldria subratllar que, entre les circumstàncies dels capgiraments en curs, 

hi ha la necessitat d'una nova devotio. És sentida com una exigència per 

viure en temps de postmodernitat la mateixa renovació espiritual que, en un 

altre moment històric, va saber transformar la modernitat al final de l'Edat 

Mitjana. Es valora la necessitat de parlar al cor de les persones perquè 

desenvolupin la seva capacitat d’acollir Déu que ve a trobar-les en llur 

recerca de sentit. En aquest context els pares sinodals van revalorar els 

temes del pelegrinatge i de la religió popular, però també el del sagrament 

de la reconciliació. Més d'una intervenció el va presentar com el sagrament 

de la NE, subratllant formalment el potencial de conversió que té aquest 

sagrament, d’acord amb la senzillesa de la seva celebració. És l’instrument 

més immediat que l'Església té per proposar, d’una manera senzilla i 

habitual, una experiència sensible, directa i immediata de Déu. En una 

cultura  individualista, que emfasitza el contacte i l’espontaneïtat, aquest 

sagrament té molt a dir i a donar. És important veure com se’l pot revifar 

en aquest moment. 

 

El desafiament de la NE 

«Com pot ser tot això?» (Jn 3,9). «Com pot néixer un home que ja és vell? 

És que pot entrar altra vegada a les entranyes de la mare i tornar a 

néixer?» (Jn 3,4). La imatge de Nicodem, esforçant-se a entrar en la visió 

que Jesús li presenta, és un signe emblemàtic de l’esforç de l’Església per 



comprendre’s i portar a terme la seva missió. Aquesta trobada de Jesús amb 

Nicodem suggereix que es tracta precisament una dinàmica de gestació. 

L’Església és cridada a una mena de part (Rm 8,22). D'altra banda 

l’Ecclesia mater no té per vocació engendrar a la fe sense parar? 

Es tracta de viure un nou impuls missioner, el de la NE, a través de la 

trobada personal i en Església amb el Ressuscitat. Es tracta veritablement 

de «renéixer»! L’últim Sínode va remarcar aquesta convicció ferma de 

Benet XVI sobre la tasca missionera de l’Església avui, en el nou context 

cultural. L’herència del seu pontificat ofereix al papa Francesc dues 

temàtiques. 

La primera temàtica és la d’una explicitació més rigorosa de la relació fe-

cultura en el nou horitzó postmodern on vivim. De quina manera concreta,  

en el gran capítol de la NE, la relació fe-ciència podria ser el lloc en el qual 

avui construïm les categories que diuen la fe al món d’una manera creïble? 

I, més àmpliament, com elaborar un llenguatge per explicitar el sentit de la 

Revelació de Déu en el nostre context cultural? 

La segona temàtica va ser realment poc treballada al darrer sínode. És el 

problema de la transmissió de la fe. La dinàmica sinodal es va concentrar 

molt en la primera part del títol, és a dir «la NE», i va dedicar poc temps i 

poques energies a la segona part: «per a la transmissió de la fe». 

Tanmateix, el gran desafiament per a l’Església és veritablement el de la 

modalitat de l’evangelització: «com transmetre la fe cristiana?». 

Aquesta doble temàtica apareix com la tasca que Benet XVI deixa al seu 

successor. El papa Francesc ha d’urgir una reforma de l’Església que la faci 

capaç de testimoniar amb la seva pròpia fe la credibilitat del rostre de Déu 

revelat per Jesucrist. Durant les seves intervencions al sínode, Benet XVI 

es va referir diverses vegades a les paraules de l’Apocalipsi: «Conec les 

teves obres i sé que no ets ni fred ni calent» (Ap 3,15) ; «Però tinc contra tu 

que no tens l’amor que abans tenies» (Ap 2,4). 

L’Església necessita una NE per evitar la mediocritat que la contamina  

mentre no reprengui amb valor un diàleg amb la cultura, els canvis que 

aquesta cultura produeix i el que aquests canvis engendren en nosaltres. 

L’Església és «tèbia» no a conseqüència d’uns pecats particulars o d’unes  

desviacions morals específiques –que, evidentment, existeixen– sinó 

sobretot a conseqüència d’una actitud d’indolència, d’un atordiment davant 



els canvis que la paralitzen i la fan incapaç de testimoniar. A aquestes  

transformacions tan fortes, només s’hi respon amb una revifalla del fervor 

de la nostra fe: heus aquí el sentit de la NE! 

La necessitat de tornar «al seu amor de joventut»! Això suposa un exercici 

o més aviat un entrenament per a la contemplació que ens faci realment 

capaços de transmetre l'evangeli i la fe. Aquesta contemplació s’entén com 

un acte totalment humà, que ens permet reconèixer els signes de la 

presència de Déu en un món que sembla allunyar-se’n cada vegada més
7
. 

La NE és abans que res el redescobriment d’una fidelitat que exigeix un alt 

preu, però també, conseqüentment, un discerniment espiritual dels rastres 

de l’amor de Déu que no es cansa d’estimar el nostre món. 

Déu no es cansa d’estimar el nostre món. Aquesta convicció forta també va 

ser molt present al darrer sínode, de la mateixa manera que no ha deixat 

d’inspirar el pontificat de Benet XVI i sembla impregnar el del papa 

Francesc. Aquesta convicció requereix treballar el millor possible per 

unificar un cos eclesial, perdut i fragmentat en un univers cultural cada 

vegada més estrany a les seves tradicions i al seu llenguatge! Per fer aquest 

treball d’unificació –no d’uniformització– el cos eclesial necessita energies 

amb vista a imaginar un futur per al nostre «ésser» cristià. Quina és avui la 

forma Ecclesiae adaptada a l’anunci de l’Evangeli? Els treballs de l’últim 

sínode, la doctrina de Benet XVI i el carisma del papa Francesc interpel·len 

l’Església sobre «la seva capacitat o la seva incapacitat per configurar-se 

com una comunitat real, una autèntica fraternitat, un cos, i no una màquina 

o una empresa»
8
 . 

Luca Bressan 

 

 

                                                           

7
 En la seva comunicació al sínode, R. Williams s’expressava així: «En aquesta perspectiva, la contemplació no 

és purament una cosa més que fan els cristians: és la clau de la pregària, de la litúrgia, de l’art i de l’ètica, és la 
clau de l’essència de la humanitat renovada que pot veure el món i altres subjectes en el món amb llibertat 
(llibertat en relació amb els costums centrats en un mateix i en relació amb la falsa comprensió que en deriva). 
Per dir-ho clarament, la contemplació representa l’única resposta definitiva al món irreal i insensat que els 
nostres sistemes financers, la nostra cultura publicitària i les nostres emocions caòtiques i incontrolades ens 
porten a adoptar. Aprendre la pràctica contemplativa significa aprendre allò que necessitem per viure 
fidelment, honestament i amorosament. Es tracta d’un fet profundament revolucionari». 

 
8
 Lineamenta del Sínode dels Bisbes, n. 2. 


