
Cristians per a la construcció d’Europa. 

 

El coratge de la fe en la societat actual. 

 

Conclusions pel camí… 
Europa es construeix en un context de pluralisme cultural i religiós. Aquesta és la 

constatació dels treballs preparatoris d’aquest Col·loqui l’octubre de 2012. I d’entrada, 

de cara a aquesta situació, ens posàvem la qüestió de la nostra contribució a aquest 

«viure-en-conjunt». Ja que aquest petit poble que som – un poble que Déu s’ha adquirit 

per la mort i la resurrecció del Crist i per la Pentecosta del seu Esperit – l’Església de 

Déu que som cridats a ser i les comunitats eclesials, sobretot parroquials, a les que 

pertanyem, no tenen el seu objectiu en si mateixes. 

 

L’Església, un misteri d’aliança 

 

L’Església no té més sentit que perquè ha estat establerta per Déu, després d’Israel, com 

a «convocació» de la humanitat a l’Aliança. Ella és dins la història – al cor d’aquest 

món – el desplegament del «misteri» de Déu en la nostra història, pel Crist i en el seu 

Esperit. Fa part d’aquest misteri d’aliança al qual tota la humanitat és convocada (gr. 

εκκλεσια del verb gr. εκκαλεω, dir, convocar) «Des d’ara present sobre aquesta terra, 

diuen els Pares conciliars del Vaticà II,que ella (l’Església) es compon d’homes, de 

membres de la ciutat terrestre, que tenen vocació de formar, al si mateix de la història 

humana, la família dels fills de Déu, que ha de créixer sense parar fins a la vinguda del 

Senyor. (…) l’Església fa així camí amb tota la humanitat i comparteix la sort terrestre 

del món ; és com el fermen  i, per dir-ho així, l’ànima de la societat humana cridada a 

ser renovada en el Crist i transformada en família de Déu » (GS 40 § 2). 

 

Aquest misteri interessa la nostra humanitat, concretament els nostres germans i 

germanes en humanitat : és un misteri d’aliança – d’unió conjugal – del Crist amb 

l’Església que figura i anticipa l’aliança de Déu amb la humanitat pel Crist en l’Esperit 

Sant. «Aquest misteri és gran ! », és a dir que és d’un gran abast (Ep 5,32). Ja que 

concerneix l’èxit de la nostra humanitat : les paraules de Déu són, des de l’alba de la 

seva creació, de portar la història al seu acompliment. El món viu encara sota la forma  

del que és inacabat. Únicament Déu al final dels temps transformarà el món en nova 

creació, instaurant l’ordre que convé al seu propòsit per a la humanitat sobre l’home (cf 

Rm 8,22). 

 

En definitiva Déu es proposa de portar aquest món al seu acabament, però no sense 

nosaltres. Es proposa d’efectuar la reconciliació de la nostra humanitat, de tots els éssers 

humans entre ells, cadascun amb l’altra, amb ell mateix i amb Déu. Aquesta 

reconciliació passa per la llibertat d’estimar vivint girats cap als altres, no replegats 

sobre nosaltres mateixos, sinó «lliurats uns als altres per viure aquesta trobada dels 

germans i de les germanes», com ha dit el Professor Daniel Marguerat. Aquesta 

humanitat reconciliada esdevé quan deixem de considerar l’altre com un instrument al 

servei del nostre propi èxit i comencem, per contra, a considerar-lo com un ésser preciós 

que ens ha estat confiat (cf Ga 4,6-7). 

 



Aquest misteri d’aliança oferta graciosament a tots els éssers humans sobrepassa doncs 

àmpliament l’Església, totes i cadascuna de les nostres comunitats eclesials, sobretot les 

nostres parròquies. És per això què cal prendre tota la mesura d’aquesta afirmació 

fonamental del Concili Vaticà II : «L’Esperit Sant ofereix a tots, d’una manera que sols 

Déu coneix, la possibilitat de ser associats al misteri pasqual» (GS 22 § 5). Sigui dit de 

passada, els Pares conciliars traduïen així en l’aspecte antropològic el que havien pres  

cura d’afirmar sobre el pla eclesiológic, és a dir que l’Església se sent unida a tots els 

éssers humans que no han rebut encara l’Evangeli i que, en aquesta perspectiva, les 

persones de bona voluntat són ordenades al poble de Déu (cf també LG 16). 

 

Les nostres parròquies s’han de fer presents en el seu entorn respectiu, el poble, el barri, 

el municipi, per formar part d’aquesta bona notícia que interessa tots els éssers humans i 

no de manera única, ni tant sols els parroquians i a fortiori sols els practicants o els laics 

compromesos a les nostres parròquies. El misteri d’aliança que els funda és per a ell 

mateix ferment de reconciliació, doncs d’atenció a altri, de solidaritat amb els pobres i 

els marginats, de compromís ciutadà per a la justícia, de desenvolupament del vincle 

social, d’acolliment de les persones, de misericòrdia i de caritat envers tots, etc. 

 

Europa, un broken dream ? (un equip trencat?) 

 

Durant aquest col·loqui, ens hem adonat millor sens dubte de les múltiples maneres de 

contribuir al «viure-en-conjunt», als nostres països i en els entorns socioculturals 

respectius, però també en l’aspecte europeu. Des del començament de la nostra trobada, 

ens em preguntat sobre la ciutadania, sobre la «nostra» ciutadania en tant que catòlics en 

l’Europa d’avui. 

 

El projecte «Europa» va néixer d’una profunda aspiració de reconciliació de resultes de 

les grans tragèdies del segle XX, que han estat les dues guerres mundials. Avui, té 

l’ambició d’oferir a les nacions que els hi correspon una «unió en la diversitat». Aquesta 

s’ha de construir sense parar, sobretot en aquests temps difícils de «crisi» econòmica i 

financera que arrisca fer-nos oblidar « l’Europa social» on l’humà és el centre. El 

projecte «Europa» requereix el respecte de cadascun, més enllà de les violències 

amenaçadores : avui, la por als emigrants, per exemple, o el temor d’haver de passar a 

un estil de vida més sòbria, fins i tot més austera; abans, els enfrontaments religiosos 

que han esquinçat l’Església – el 1054 amb la ruptura amb l’Orient, després a partir del 

segle XVI, de resultes de la Reforma i en la petjada de la Contrareforma. És un 

desafiament permanent al qual l’aportació de la Sra. Johanna Touzel, agregada de 

comunicació de la COMECE, ens ha sensibilitzat en la perspectiva de les eleccions 

europees de 2014. 

 

A nosaltres, ens correspon d’examinar com aprofundir els nostres compromisos per a un 

món més habitable i més fraternal. Això requereix veure quines prioritats s’ha de donar 

la pastoral avui en la diversitat dels ancoratges respectius de les nostres parròquies a 

Europa. Les pàgines que segueixen no tenen cap pretensió d’exhaustivitat ; volen oferir 

una recuperació d’allò que em sembla més important a considerar en la vida de les 

nostres parròquies respectives. 

 

La nova evangelització com a nou impuls missioner 

 

Sobre el darrera fons de l’últim Sínode i de la doctrina de Benet XVI – però això ens 

uneix a la gran tradició de l’Església que travessa el temps –, importa reafirmar al final 



d’aquest Col·loqui que la nova evangelització com «nou impuls missioner» reposa 

sobre la nostra trobada amb el Ressuscitat. Aquesta era també la convicció dels 

organitzadors i dels experts permanents preparant aquest Col·loqui. Aquesta trobada 

amb el Ressuscitat és certament una experiència personal per a cadascun en l’ordre de 

l’experiència vital (alemany: Erlebnis) –, però ha de ser viscuda i desplegar-se en 

Església. Sense aquesta experiència de fe – és a dir de «confiança en Déu», i no sols de 

«creença en la seva existència», que és tot una altra cosa! –, és impossible «transmetre 

la fe» (que era el subtítol explicatiu del títol de l’últim Sínode consagrat a la « nova 

evangelització»). Ara bé, la transmissió de la fe és tant la modalitat com la finalitat de 

l’evangelització. És evangelitzant que l’Església transmet la fe. 

 

Per l’evocació de la figura de Pau, com per la insistència aportada per diverses 

exposicions i testimoniatges, hem comprès millor que aquesta transmissió no 

concerneix sols un «missatge» o un contingut doctrinal. Concerneix veritablement una 

experiència, la de la trobada de Jesucrist. Però aquesta trobada es tradueix en els actes, 

en família sobretot, però també en els nostres compromisos diversos, entre altres en la 

societat – en la Ciutat. 

Des de la seva primera encíclica, Benet XVI tenia, per la seva part, afirmat alt i fort el 

caràcter fundador d’aquesta experiència de fe : «A l’origen del fet de ser cristià, no hi ha 

una decisió ètica o una gran idea, sinó la trobada amb un esdeveniment, amb una 

Persona, que dóna a la vida un nou horitzó i per això la seva orientació decisiva […] 

Com que Déu ens ha estimat el primer (cf 1 Jn 4,10), l’amor no és només un manament, 

sinó que és la resposta al do de l’amor pel qual Déu ve a la nostra trobada» (Deus 

Caritas est, n°1, citat per l’Instrumentum Laboris de l’últim Sínode, n° 18). Aquest amor 

primer de Déu és fundador en el sentit que em constitueix. Recordem el que deia Daniel 

Marguerat a propòsit de l’experiència fundadora de Pau de Tars : «El que guarda el meu 

valor als ulls de Déu, és l’amor que Ell em dóna. Davant Déu tot és donat. Visc 

d’aquesta gràcia que em forma i dona preu al meu ésser.» 

 

No hi ha evangelització – i per això no hi ha transmissió de la fe – sense experiència de 

fe! Però la participació en la vida del Ressuscitat no s’acaba en l’existència individual 

del cristià. Gaspar Mora ha subratllat la missió de tota l’Església, alhora en la seva 

expansió universal i en la seva inculturació particular, segons la diversitat de les 

cultures. Això implica que les comunitats cristianes siguin verdaderament «comunitats 

de deixebles» realitzant l’Esperit de Jesús en les seves pròpies cultures purificant-les del 

seu orgull i de les seves violències, traient el millor d’elles mateixes per a la 

humanització d’aquest món i traduint-hi la força de l’Evangeli. D’aquí la qüestió 

següent, sempre seguint la petjada dels Pares sinodals : «Quines són les condicions a 

crear en Església per viure aquesta experiència ?» 

 

Un context nou, amb nous relleus? 

 

Al fil de la seva existència i ben particularment aquests dos últims decennis, la reflexió 

del CEP ens ha conduït a adonar-nos millor de la fragilitat dels tres elements 

tradicionals de la transmissió de la fe, és a dir la família en un context on tothom 

participava de la mateixa referència religiosa, doncs en «terres cristianes», la parròquia 

que, en un univers de cristiandat, vivia en simbiosi social i cultural amb el poble, el 

barri, el municipi, i, finalment, l’escola que oferia una instrucció i una educació on els 

valors posats en marxa en els aprenentatges dels coneixements i tècniques contribuïen a 

afaiçonar ciutadans en un món on la fe cristiana continuava sent majoritària. 



Avui, ningú no discutirà que la família, la parròquia i l’escola ja no poden complir, ni 

cadascuna pel seu costat, ni a fortiori en conjunt, el despertar a la fe, entès com una 

trobada personal amb el Ressuscitat. Aquestes tres corretges de transmissió de la fe en 

un món «cristià» ja no funcionen en un món marcat, de banda a banda, pel pluralisme de 

creences i de conviccions. En una societat multicultural i multi-religiosa, hi ha lloc a 

considerar no només en Església sinó amb coratge les condicions necessàries per viure 

aquesta trobada amb el Ressuscitat. 

 

El coratge que necessitem és en principi el coratge de ser, de ser el que som, homes i 

dones que, per la gràcia del bateig, han estat restablerts de la seva dignitat de fills de 

Déu i que es descobreixen donats els uns als altres com a germans i germanes per fer 

d’aquest món un món més bonic, més habitable, més fraternal. No és això el «coratge 

de la fe» (2 Tm 1,7)? Necessitem en efecte el coratge de la «justificació», el que ens ve 

d’haver estat tornats « justos » per Déu que ens estima tal i com som i ofereix 

graciosament la seva gràcia a tot ésser humà, sense excepció i sense exclusiva. 

L’Evangeli del qual pretenem formar part és en principi el que ens ha evangelitzat. 

 

Avui com ahir, el valor de la fe 

 

Durant tot aquest col·loqui, hem estat inspirats per aquest gegant de l’Evangelització 

que ha estat Pau de Tars. El Pare Marcello Guirlando ofm ha centrat d’entrada la nostra 

atenció sobre l’experiència fundadora de sant Pau que ha transformat la seva existència: 

la presència del Ressuscitat que el crida i l’envia. Sant Pau no deixarà d’aprofundir 

aquesta experiència d’amor de Déu en ell, amor més fort que la mort, que ha revelat seu 

Fill i ha manifestat així la seva fidelitat malgrat i a través de l’escàndol de la creu. (cf 1 

Co 1, 22-24). 

Al món d’avui, les famílies són llocs de cohabitació obligada. Són tanmateix llocs on 

aprendre l’acollida, el respecte i el diàleg? Amb Gaspar Mora, hem pogut apreciar 

perspectives que es desprenen per viure no només «la» família, sinó més simplement 

«en família» segons l’Evangeli. Aquesta petita cèl·lula d’Església que és la família és 

una caixa de ressonància del seu entorn social i cultural. Porta en el seu si les virtualitats 

de tota comunitat eclesial des que els seus membres viuen en la fe, l’esperança i la 

caritat, i ensenyen els uns amb els altres a seguir Jesús i a viure del seu Esperit. En ella 

hi repercuteix la cultura de la societat ambient. En els trastorns i conflictes, la família 

pot ser un lloc d’estabilització, de consolidació, de suport dels individus que la 

composen. En ella, l’Evangeli efectua la purificació de la cultura per un treball 

d’inculturació de l’Evangeli per a i pels seus membres. D’aquí la seva tasca de 

discerniment i de purificació. Cadascun hi aprèn a acollir la Paraula de Déu i a viure de 

l’Esperit, però també a dialogar amb els altres membres de la família en la seva 

diversitat ideològica, religiosa, cultural, etc. 

 

Evocant un càntic alemany del segle XIX, el Professor Philip Müller ens recordava 

l’orgull dels catòlics de l’època de pertànyer a l’Església posicionada com una fortalesa 

de cara al món. Certament, avui, no és pas qüestió d’instal·lar-nos en un orgull 

atribuint-se «contra» els altres, sinó de ser presents en el cor d’aquest món – en el món 

d’aquest temps (cf. Concili Vaticà II, GS). En una relació de diàleg, alhora simpàtic i 

crític, amb els nostres contemporanis – a l’escolta de les seves inquietuds – ell ens porta 

a  desenvolupar la indispensable estima del que som, no pels nostres propis mèrits sinó 

per gràcia, no per a nosaltres mateixos sinó per a la felicitat promesa a la nostra 

humanitat. Ja que és a la llibertat que hem estat dits, pel gràcia de l’amor incondicional 

de Déu «posem-nos al servei els uns dels altres», cf Ga 4,13). 



L’Església i les nostres comunitats es poden esdevenir aquest espai de sol·licitud 

recíproca que deixa que el món sigui més bonic, més habitable, més fraternal tal com 

Déu ho vol! Les comunitats eclesials són cridades a ser «sagrament» – signe i 

instrument – d’un món nou (cf. LG 1). Com la lluna, l’Església rep la seva llum del 

Crist, el sol invicte (llat. sol invictus, segons la imatge utilitzada pels Pares de 

l’Església, sobretot sant Agustí). La llum que rep, la reflecteix al «món d’aquest temps» 

(cf títol de GS). Ella és d’altra banda íntimament solidària amb la humanitat i la seva 

història (cf GS 10). 

 

Reflex del Crist, la llum dels pobles (llat. lumen gentium), l’Església significa i anticipa 

alhora la reconciliació a la qual aspira la nostra humanitat. En aquesta perspectiva, les 

comunitats eclesials, sobretot les parròquies, esdevenen llavors laboratoris on pren cos 

el somni de Déu a trenc d’alba de la creació quan va crear l’home i la dona a la seva 

imatge i semblança. (cf Gn 1,26). D’aquí la qüestió formulada per Philip Müller i que 

ens ha conduit al final d’aquest Col·loqui per a les nostres comunitats parroquials: 

«Quina imatge – figura donen les parròquies de l’Església al món d’aquest temps?» 

A Enzo Biemmi, teòleg italià, especialista en catequesi, li agrada dir que és engendrant 

que l’Església es regenera. L’anunci de l’Evangeli té com a primer destinatari l’Església 

que el porta; és compartint la Bona Notícia que ella en viu i no deixa de renéixer. 

 

Luca Bressan ha recordat les perspectives de la nova evangelització segons Benet XVI 

com a nou paradigma succeint al de la secularització i al de l’evangelització. Ha evocat 

les implicacions d’aquest tercer paradigma per la renovació parroquial seguint la petjada 

de l’últim Sínode : «Un arrelament evangèlic capaç de parlar al món d’avui; la capacitat 

de col·locar-se a les cruïlles de la vida social del nostre temps no tenint por de prendre 

la paraula personalment per testimoniar la seva pròpia fe; la recerca activa de moments 

de comunió viscuda, a la pregària i en l'intercanvi fraternal; una predilecció preferent 

per als pobres i els exclosos; la passió per les generacions joves i per la seva educació». 

 

La parròquia, una autèntica fraternitat ? 

 

Sobre aquest rere fons de les experiències del nostre Col·loqui, podem reprendre la 

qüestió evocada abans: «Quines són les condicions a crear en l’Església per viure 

aquesta experiència?». Concretament, quines condicions cal crear en la parròquia per 

viure la trobada amb el Crist ressuscitat? Luca Bressan ha acabat la seva exposició 

posant-nos sobre la pista… la nova evangelització és un problema eclesiològic, o per 

anomenar-lo millor «eclesial», ja que no es tracta només de la doctrina sobre l’Església, 

sinó de les pràctiques en Església. Ha citat llavors els Lineamenta per a l’últim Sínode : 

«[Aquest problema eclesiològic] concerneix la capacitat o la incapacitat de l'Església de 

configurar-se en una comunitat real, en una autèntica fraternitat, en un cos, i no en una 

màquina o una empresa» (n° 2). 

Hi hauria molt a dir a partir de les exposicions i dels intercanvis durant el nostre 

Col·loqui. Per la meva part, em limitaré al que segueix. La primera condició per fer 

l’experiència del Crist és de l’ordre de l’evidència: cal que la parròquia sigui 

veritablement «Església», assemblea de creients, cridats i enviats per formar part 

d’aquesta comunió de vida amb el Pare, en el Crist del qual són el cos eclesial en aquest 

lloc i per l’Esperit sant que l’edifica pels seus dons. Aquesta primera condició requereix 

parroquians que siguin «fidels» que tenen voluntat de deixar-se regenerar per l’Esperit 

del Crist per viure l’Evangeli al món d’aquest temps. 

Aquesta trobada amb el nouvingut – que és el propi de les comunitats parroquials – es 

viu en la reciprocitat. Es mesura aquí la dificultat inherent a la institució parroquial: 



perquè és «per a tot» prodigant l’essencial per a fer-se cristià, que se situa per força com 

un servei que procura béns espirituals o sacramentals. Des del punt de vista dels 

«usuaris» – de les persones que es giren cap a ella per demanar-los-hi –, la parròquia és 

percebuda com un servei «al públic», en una relació d’oferta i demanda. La relació és 

asimètrica. Hom es troba així en una lògica de finestreta. Aquesta implica que tot ésser 

humà i a fortiori tot batejat sigui a casa seva en parròquia, on en aquest lloc espera i rep 

de l’Església el que li cal per ser deixeble del Crist i testimoni de l’Evangeli. 

La parròquia no se’n pot tanmateix limitar a aquesta única perspectiva de ser una 

finestreta per al servei públic de la religió. Ha de respondre a les demandes religioses i 

ha d’esforçar-se a cristianitzar-les. Però amb això no n’hi ha prou per establir una bona 

responsabilitat pastoral de la gent. Aquests no continuen pas essent menys germans i 

germanes amb qui compartir el tresor de l’Evangeli. Poden en algun grau que sigui 

compartir no només el que n’han comprès sinó el que en viuen. 

 

L’esperança d’una reconciliació en acció, el desafiament de la diaconia 

 

És així com, en la reciprocitat de la trobada, que es teixeixen els vincles pels quals la 

comunitat pren cos. Aquest teixit eclesial de reconciliació anuncia la reconciliació 

inaugurada per la Pasqua del Crist i la Pentecosta del seu Esperit : «Un cel nou, una 

terra nova» (Ap 20,1). L’Església és així humilment, en germen, el que és promès – 

però no obstant això ja en acció–  a tota la humanitat! En aquest sentit, és sagrament de 

la salvació oferta a tots els éssers humans, sense excepció i sense exclusiva. 

L’esperança viscuda pels deixebles del Crist els allibera de l’angoixa d’haver de fer 

nombre i de la pretensió de ser en el centre. En el seguiment del Natzarè i de les 

primeres generacions cristianes, es tracta d’anunciar el que ha passat – la resurrecció 

com una reactivació de la creació – i de viure aquesta dinàmica pasqual de renaixement 

(cf Rm 6,3-5 ; Ep 5,2 ; Coll 2,12 ; Fil 3,10 ; 2 Tm 2,11). A aquest títol, es tracta de ser 

signe de la gràcia d’un renaixement. L’esperança descentra els deixebles dels seus 

propis interessos privats, fins i tot legítims com la salvació de la «seva» ànima, i de les 

seves preocupacions eclesiàstiques, fins i tot de l’obsessió de la seva pròpia 

supervivència. La dinàmica de l’esperança per al món – la salvació en acte en la nostra 

humanitat – incita la comunitat eclesial «a no fer més de la seva pròpia supervivència el 

principal valor del seu compromís», com li agrada dir al teòleg jesuïta Christoph 

Theobald. 

 

L’Església – les seves comunitats, les nostres parròquies, etc. – juga precisament el 

paper de testimoni del que s’està produint per a tots – i per tots. Testifica aquest món 

d’ara renovat per l’aliança definitiva de Déu lligada en Jesucrist i compartit pel seu 

Esperit. Continua així l’anunci del Regne que és entre nosaltres (cf Lc 17,21). Es 

mesura tota la importància de la «diaconia» en la vida de l’Església: aquesta no és allà 

únicament per retre servei, per ser servicial, sinó per servir l’humà, tot l’humà, d’ara 

endavant visitat per Déu fet un de nosaltres. Una religió com el cristianisme s’ha de 

sentir còmoda amb la humanització – i la humanització integral! – ja que Déu ha 

assumit la nostra condició humana en el seu Fill únic, el Verb encarnat, no només «per a 

la nostra salvació», sinó per fer-nos part de la seva divinitat, compartir la seva condició 

divina. I Déu continua la seva obra pel seu Esperit Sant «que dóna la vida». Ara bé 

servir l’humà – tot l’humà –, això porta fins a donar la seva vida (cf Mc 10,45). És allà 

que Déu ens hi espera perquè ens hi ha precedit. Res d’humà no és estranger a Déu. 

 

Avui com ahir, l’Església és present allà on hi ha batejats que la fan emergir en un lloc. 

La parròquia és allà on hi ha parroquians que teixeixen un viure-en-conjunt digne del 



Regne. Ells no contribueixen a afaiçonar una civilització, sinó que continuen participant 

en la humanització del món. Han de continuar aquesta obra, avui més que ahir, en un 

món desencantat i han de viure amb els seus contemporanis una solidaritat respecte a 

ells que pot donar lloc a una confiança suficient «per arriscar la seva vida». L’Església 

no es concep des de llavors més que en camí (cf Lc 24,13-35). I no és sinó fent camí 

amb els seus contemporanis que els parroquians li donen cos, aquí i ara, ja que 

l’Església no emergeix més que en aquest procés relacional. 

 

És el que ens ha estat suggerit per Johanna Touzel de la COMECE al començament 

d’aquest Col·loqui evocant el text de Christian de Chergé, prior de Thibérine, sobre la 

visitació de Maria a Elisabet. D’entrada, Maria visitarà la seva cosina per fer-se útil – 

anem a la trobada dels nostres contemporanis per humanitzar aquest món. Elisabet li 

revela el vincle que hi ha entre elles; igualment, són ben sovint els nostres 

contemporanis que ens revelen el que nosaltres els hi hem de portar. Hi ha allà un 

procés relacional afermat en la reciprocitat d’un diàleg. 

Si estem a l’escolta de l’altre en una voluntat de trobar-lo sobre el seu terreny, de 

manera versemblant ell ens dirà alguna cosa que ens farà trobar amb el que nosaltres 

portem. El diàleg té aquesta virtut de revelar-nos a nosaltres mateixos i d’afaiçonar una 

identitat oberta i no tancada, ja que no exclou sinó que inclou, com ho recorda Daniel 

Marguerat. Fent camí, teixim relacions on ens reconeixem en una igual dignitat de fills 

de Déu perquè hem fet l’aposta de confiar-nos uns als altres. 

 

Anunciar, testimoniar, adorar 

 

Voldria acabar per dues reflexions. La primera m’ha estat inspirada per la intervenció 

del meu homòleg, el Vicari general de Malta que ens ha dit que, fins i tot en un país 

com Malta on la religió forma part de manera estreta de la cultura, la fe cristiana és una 

«opció». Això lliga amb el que escrivia Benet XVI al seu llibre, Llum de la fe, és a dir 

què d’ara endavant ser cristià reclamarà cada vegada més una decisió. Hem entrat 

ineluctablement, a Europa com per tot arreu, en un Entscheidungschristentum, un 

cristianisme per opció o decisió personal. 

 

La segona reflexió és igualment una citació pontifícia: vull citar per acabar el papa 

Francesc en l’homilia que ha fet en el moment de la seva primera missa a la Basílica de 

Sant-Pau-Extramurs, el diumenge 14 abril de 2013. Hi ha evocat la figura de sant Pau 

qualificat com «un humil i gran apòstol del Senyor, que l’ha anunciat per la paraula, li 

ha donat testimoni pel martiri i l’ha adorat de tot cor.» Vull retenir això sense 

desenvolupar-ho la seva reflexió sobre els verbs «anunciar», “testimoniar» i «adorar». 

Tres verbs d’acció que ens poden inspirar individualment i col·lectivament i que 

cadascun declinarà en l’ordre que correspon a la seva vocació i a les seves 

responsabilitats, però també en funció de les necessitats de l’Església, concretament de 

la presència de la seva comunitat parroquial i de la resplendor de l’Evangeli en el seu 

entorn propi i sobretot als seus medis de vida, en el seguit dels dies en la seva existència 

quotidiana com en el cor de la Ciutat. 
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